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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!) 

SUN KINO: 
PE 19.8. KLO 22.30 
K12/9 

YLÄVESIEN YÖ! 
LIPUT VAIN 3! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 17.8. KLO 17.30 
LA 20.8. KLO 16.00 

K7/4, 12! 

OSTA TAI VARAA LIPPUSI NETISSÄ: WWW.ELOKUVIIN.INFO  

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

SUN KINO: 
PE 19.8. KLO 20.00 
SU 21.8. KLO 16.00 

YLÄVESIEN YÖ! 
K7, 13! 

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

AFTER WE FELL

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 17.8. KLO 18.00 S, 12! 

SUN KINO: 
TO 18.8. KLO 18.00 S, 12! 

VERIMALJA
KINO KYNTÄJÄ: 
LA 20.8. KLO 16.30 
TO 25.8. KLO 18.00 

K16/13, 12! 
SUN KINO: 
PE 19.8. KLO 17.30 
SU 21.8. KLO 18.30 

YLÄVESIEN YÖ! 
K16/13, 12! 

SIHJA: KAPINAA ILMASSA 
SUN KINO: 
SU 21.8. KLO 14.00 
K7/4, 12! 
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KINO KYNTÄJÄ SUN KINO
LUKIONTIE 3, ÄHTÄRIJÄRVILUOMANTIE 5, ALAVUS

OSTA TAI VARAA LIPPUSI NETISSÄ: WWW.ELOKUVIIN.INFO  

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

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 10.8. KLO 18.00 
PE 12.8. KLO 18.30 
K16/13, 13! 

SUN KINO: 
TO 11.8. KLO 19.30 
SU 14.8. KLO 18.00 
K16/13, 13! 

BULLET TRAIN 

ELVIS

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 12.8. KLO 19.00 
LA 13.8. KLO 16.300 
KE 17.8. KLO 18.00 
S, 12! 

SUN KINO: 
LA 13.8. KLO 17.00 
SU 14.8. KLO 16.15 
TO 18.8. KLO 18.00 
S, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 17.8. KLO 17.30 
K7/4, 12! 

SUN KINO: 
TO 11.8. KLO 17.30 
LA 13.8. KLO 15.00 
K7/4, 12! 

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

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!) 

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

17.30 Kontakti, K16/13, liput 12! 

Ähtäriläislähtöinen kuvaaja Joonas Niemi ja tuottaja  

Jermu Mäkinen tavattavissa näytöksen jälkeen! 

20.00 Hopeanuoli-musikaali, K7, liput 13! 

22.30 After we fell, K12/9, liput VAIN 3! 

www.elokuviin.info" 

Ylävesien Yöleffat:  
Erikoisohjelmaa Sun Kinossa PE 19.8.22. 

SIHJA: KAPINAA ILMASSA 

KONTAKTI

ELVIS HOPEANUOLI-MUSIKAALI

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 24.8. KLO 18.30 
TO 25.8. KLO 17.30 

K12/9, 13! 

AFTER EVER HAPPY
SUN KINO: 
KE 24.8. KLO 18.00 
K12/9, 13! 
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Perjantai   19.8.           Mauno, Maunu

Lauantai  20.8.             Sami, Samuli, Samu, Samuel

Sunnuntai  21.8.           Soini, Veini 

Maanantai  22.8.          Iivari, Iivo

Tiistai  23.8.                    Signe, Varma

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  17.8.        Verneri

17 Elokuu          2022        05:29                      21:29  

18 Elokuu          2022        05:32                      21:26 

19 Elokuu          2022        05:35                      21:23  

20 Elokuu          2022        05:37                      21:19 

21 Elokuu          2022        05:40                      21:16 

22 Elokuu          2022        05:43                      21:13 

23 Elokuu          2022        05:46                      21:10 

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    18.8.              Leevi 

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
&

      JUMALAN TUULI.

Jumalan tuuli, tunnetko sen,
kuin nääntyvä,hellän sipauk-
sen.
Se tulee taivaasta virvoitta-
en, tuoden viestin maasta 
kirkkauden.
Käyt elämän hellesäässä, apu 
tuntuu,kuin matkan päässä.
Tänään rakkaus Kristuksen,
saapuu luoksesi taas nosta-
en.
Asiat,mi tänään ahdistaa,
myrskytuuli riisuu,puhdistaa.
Kuivat risut elämästä joutaa,
kaikki ne pitääkin karistaa.
Jumala luo uutta puhdistain,
kaikki kipeäkin,rakkautta 
vain.
Olet Herran hoitopöydällä,
vaikka kuin myrskyn silmäs-
sä.
Katso tänään uskon alkajaa. 
Taan Hengen tuuli puhaltaa.
Herra puhuu,kohtaa ja kos-
kettaa, näin Hän ihmislapsia 
armahtaa.

          Alli Kulju     7.8-22

Iivarin yleisurheilukentällä 
torstaina 25.8.2022 klo 12-14

Voit halutessasi osallistua urheilukisaan.
Ikärajaton. 

 

Tervetuloa!

Liikunnallinen päivä  
ikäihmisille

Tervetuloa!

Alavuden liikuntapalveluiden liikuntaryhmät kausi 2022-2023 
Lapset ja nuoret:  Alkaa viikolla 36 ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: 15.-31.8. 

Maanantai  klo 14-15  Lasten sähly 4-6lk Kirkkomännikkö sali   

Maanantai  klo 15.30-16.30 Nuorten kuntosali 7-9lk (Toimitie 1)   

Tiistai  klo 15-16  Punttikerho 6-7lk Iivari kuntosali  

Keskiviikko  klo 15-16  Voiman alkeet Jäähalli    

Torstai klo 14-15  Sulkapallokerho 4-6lk Kirkkomännikkö Sali  

Ikäihmiset:   Alkaa viikolla 35 ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: 19.-25.8. 

Maanantai klo 9-9.45  Kuntojumppa (Toimitie 1)    

Maanantai klo 9.45-10.45  Kuntosali Iivari (ei ennakkoilmoittautumista) 

Maanantai klo 10-10.45  Kehonhuolto (Toimitie 1)    

Maanantai klo 11.15-12.00 Ryhmäjumppa Tuuri (ei ennakkoilmoittautumista) 

Maanantai klo 14-15  Kuntosali (Toimitie 1)    

Tiistai           klo 9-10  Kuntosali (Toimitie 1)    

Tiistai           klo 12-12.45  Tuolijumppa Sapsalampi (ei ennakkoilmoittautumista) 

Keskiviikko klo 10.30-11.15 Tuolijumppa Kätkänjoki (ei ennakkoilmoittautumista) 

Keskiviikko klo 12-12.45  Ryhmäjumppa Ritola (ei ennakkoilmoittautumista) 

Keskiviikko klo 13-13.45  Kuntojumppa (Toimitie 1)    

Torstai         klo 9.45-10.30  Tuolijumppa Töysä Nuorisoseura (parittomat viikot alk. 1.9.) 
   (ei ennakkoilmoittautumista) 

Torstai         klo 9.45-10.30  Tuolijumppa Hakojärvi (parilliset viikot alk. 8.9.) 
   (ei ennakkoilmoittautumista) 

Torstai         klo 10-11  Kuntosali (Toimitie 1)    

Torstai         klo 12.15-13  Tuolijumppa Kaukola (ei ennakkoilmoittautumista) 

Aikuiset:   Alkaa viikolla 35 ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: 19.-25.8. 

Tiistai           klo 16-17  Painonnosto Jäähalli    

Keskiviikko klo 16-17  Naisten kuntosali (Toimitie 1)   

Keskiviikko klo 17-18  Naisten kuntosali (Toimitie 1)   

Ilmoittautuminen sähköpostilla/tekstiviestillä liikunnanohjaajille: 

Anniina Mäkelä anniina.makela@alavus.fi/ 040-6303021 

Jonna Kurhela jonna.kurhela@alavus.fi/ 040-1841459 

Pitäkäämme huolta 
toinen toisestam-
me ja kannusta-
kaamme toisiamme 
rakkauteen ja hyviin 
tekoihin.

Hepr. 10:24

Ähtärin seurakuntaan pe-
rustetaan diakonian virka, 
jonka vastuualueina ovat 
varhaiskasvatus ja lähe-
tystyö. Kirkkovaltuusto hy-
väksyi viran perustamisen, 
jossa 30 prosenttia viran 
hoidosta on lähetystyötä.
   Nuorisotyöntekijä Riikka 
Aittolampi on tehnyt 30 
prosenttia lähetyssihtee-
rin töitä tähän asti. Hänen 
työpanoksensa siirtyi tuol-
ta osalta perhetyöhön. Pe-
rustetusta diakonin virasta 
lähetystyötä on vähintään 
tuo 30 prosenttia, mutta 
loput tehdään tiiminä. Ta-
louspäällikkö Kalle Klaavon 
mukaan tällä kahden tehtä-
vän yhdistelmällä voidaan 
tarjota paremmin kokoai-
kainen työ tekijälle.
     Kirkkovaltuusto on pe-
rustanut aiemmin varhais-
kasvatuksen ohjaajan viran, 
johon olisivat kuuluneet 
lähetyssihteerin tehtävät. 
Nyt kirkkovaltuusto päätti 
keskeyttää viranhaun, kos-
ka yhtään hakemusta ei tul-
lut, eikä myöskään yhtään 
yhteydenottoa.
   Kirkkovaltuusto päätti 
myöskin täyttää lastenoh-
jaajan toimen määräaikai-
sesti elokuun alusta alkaen 
ja vuoden loppuun asti, 
kunnes virkajärjestelyt on 
saatu päätökseen.
    Määräaikaiseen lasteno-
hjaajan toimeen palkataan 
ähtäriläinen Isabella Leh-
tonen, joka valmistumassa 
lastenohjaajaksi.
 Tiedokseen kirkkovaltuus-
to sai kirkon eteisen wc-
tilan valmistumisen. Tämä 
tila on tehty kirkon eteises-
tä urkuparvelle lähtevään 
porrashuoneeseen entisen 
vaatekomeroiden paikalle. 
Tässä tilassa on myös las-
tenhoitopöytä ja pesuallas.
   Kustannuksia on koitunut 
noin 18 500 euroa.

Ähtäriin pe-
rustetaan dia-
konian virka

www.lakeudenportti.com
info@lakeudenportti.com
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Alueen kunnat ovat aloit-
taneet THL:n suosituksen 
mukaisesti neljännet koro-
narokotusannokset
riskiryhmille sekä 60 vuotta 
täyttäneille.
     Kesäkuu oli koronan 
suhteen rauhallinen, mutta 
heinäkuussa tilanne lähti 
heikkenemään. PCR-testil-
lä todettujen tartuntojen 

BA.5-variantti on valtaviruksena EP:llä
määrä kaksinkertaistui, ke-
säkuussa 1095 tartuntaa, 
heinäkuussa 2323 tartun-
taa.
    Myös sairaalahoitoa tar-
vitsevien potilaiden määrä 
on lisääntynyt merkittäväs-
ti.
Sekvensointitulosten pe-
rusteella voidaan todeta, 
että Omikron BA.5-variantti 

on noussut kesän aikana 
valtavirukseksi myös Etelä-
Pohjanmaalla.
   Toissa viikolla todettiin 434 
tartuntaa. Ikäihmisten te-
hostetun palveluasumisen 
yksiköissä on jälleen epide-
mioita eri puolilla maakun-
taa. Myös koronakuolemia 
todetaan viikoittain.
   Positiivisten tulosten 

osuus on kuitenkin jonkin 
verran laskenut edellisvii-
kosta. Koulujen alun vai-
kutus koronatilanteeseen 
nähdään lähiviikkoina.
   Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos on antanut suosituk-
sen 4. koronarokoteannok-
sista yli 18-vuotiaille riski-
ryhmiin kuuluville sekä 60 
vuotta täyttäneille. Alueen 

kunnissa rokotukset näille 
ryhmille on jo aloitettu.
       9.8. kokoontunut Nyrkki 
ei tehnyt muutoksia suosi-
tuksiinsa. Koronatilannetta 
ja alueen rokotustilannetta 
voi seurata sairaanhoitopii-
rin koronasivustolla
www.epshp.fi/korona
        Nyrkin suositukset lu-
ettavissa Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin sivuilta
www.epshp.fi/nyrkki
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Kuskeja on ilmoittautunut 
kilpailuihin melkein 200 
ja Suomen koko kärki on 
paikalla. Alavuden Mur-
ronnevan rata on kuskeille 
mieluinen, ja kommentit ra-
dasta ovat olleet aina hyviä. 
Kerhon kilpailuorganisaa-
tio on aina saanut kehuja 
erinomaisesti järjestetyistä 
kilpailuista. Kilpailualueella 
on loistava buffa, lounaan 
lisäksi myynnissä herkullis-
ta suolaista ja makeaa syö-
tävää. 
Kilpailun puuhaihmiset ja 
tukipilarit seuran toimin-
nassa ovat Jukka Vähä-
pesola ja Janne Vilponen 
sekä Jonna Kontoniemi 

Alavudella ajetaan motocrossin viides SM-osakilpailu 20.-21.8.2022.
ilman hyvää talkoohenkeä 
ja osaavia talkoolaisia ei 
näin suurta kilpailua pystyt-
täisi järjestämään. Alueen 
yritykset ovat hienosti tul-
leet tukemaan kilpailua ja 
moottoriurheilua.
Hiukan isommat kilpailut 
ajettiin viikkoa ennen Hy-
vinkäällä, minne siirrettiin 
Motocrossin MXGP kilpailu 
Kymiringiltä, kun alueen 
fasiliteetit ei aikatauluun 
mennessä valmistuneet.
Alavuden seudun Mootto-
ripyöräilijöiden kuljettajista 
Alex Tapio ajoi EMX Open 
luokan ja Heikki Vähäpe-
sola EMX125 luokan jää-
den niukasti aika-ajossa 

varsinaisten kilpailuerien 
ulkopuolelle. Heikki kum-
minkin pääsi osallistumaan 
sunnuntain erään, kun hän 
oli ensimmäinen varasijalla 
oleva kuljettaja. Heikillä oli 
normaalia enemmän jän-
nitystä ennen ajoa, olihan 
kyseessä kumminkin kan-
sainvälinen kilpailu missä 
Euroopan parhaimmisto 
otti mittaa toisistaan ra-
dalla. EMX125 luokan taso 
on korkea ja Heikki selvisi 
ensimmäisestä kansainvä-
lisestä kilpailusta erittäin 
hyvin ja sai kokemusta tule-
vaisuutta varten.
”Lauantaina petyin aika-
ajoon, vaikka ajollisesti ajo 

oli kumminkin hyvää. Rata 
oli vaativa ja erittäin peh-
meä. Sunnuntaina lähtö oli 
ihan hyvä sijalla 27 lähdin 
erään, harmillinen kaatu-
minen erän aikana tiputti 
sijoitustani 37, siitä nousua 
ja maalissa 30. Olin erittäin 
tyytyväinen päivän tulok-
seen. Kiitän Loukko.com 
racing tiimiä isosta tuesta 
Hyvinkäällä. Kausi on jo pit-
källä, hiukan teknisiä ongel-
mia on ollut mutta ajoni on 
kehittynyt ja vauhti nous-
sut” Kommentoi Heikki
Alex Tapio
Valmistautuminen Hyvin-
kään kilpailuihin oli selän 
kivun vuoksi erittäin haas-

teellista. Lauantain harjoi-
tusajo ajettiin heti aamusta 
siihen en saanut kunnon 
puristusta vedettyä häm-
mästyin, kun sijoitus oli 
kuitenkin 18. Aika-ajossa 
ei vaan lähtenyt kulkemaan 
sijoitus oli 21. Ensimmäi-
nen erä ajettiin erittäin pat-
tisella ja kuluneella radalla 
ajooni olin tyytyväinen ja 
sijoitus 15. Sunnuntaina oli 
aamusta saakka haasteita 
ja jouduin keskeyttämään 
erän kaatumisen jälkeen.
Kaikki tulokset https://
results.mxgp.com/mxgp/
standings.aspx
Seuran omat kuljettajat 
odottavat kotikilpailua ja 

toivovat yleisöä runsaasti 
paikalle. Lipunmyynti kil-
pailuihin tapahtuu kilpailu-
alueen portilla lauantaina 
liput 10 €, sunnuntaina 15 
€, lapset alle 12 v ilmaisek-
si.
SM-MX1 kuljettaja Alex Ta-
pio on sarjan yhteistulok-
sissa nyt 8.
SM-MX2 kuljettajat
Arttu Sihvonen 8
Jere Harju 12
Rasmus Finne 30

SM-MX125 kuljettajat
Heikki Vähäpesola 6
Ossi Soukkala 49
Paavo Titof 54
Oskari Jyllilä aloittaa SM kil-
pailukauden kotiradalta.

Viime viikon torstaina Kuor-
taneella järjestettiin Porin 
prikaatin sotilasvalatilai-
suus ensi kerran pandemia-
vuosien jälkeen. Kuorta-
neen yleisurheilukentän 
katsomo täyttyi katsojista, 
alokkaiden omaisista ja 
läheisistä sekä muista kiin-
nostuneista. Tämän lisäksi 
tilaisuus sisälsi sotilasvarus-
teiden näyttelyä, perintei-
sen sotkun munkkimyyntiä 
sekä perinteisen ohikulku-
marssin. 
Torstaipäivänä kantatie 66 
täyttyi armeijan kulkuneu-
voista, kun ne matkasivat 
Kuortaneelle, jossa järjes-
tettiin upea, näyttävä soti-
lasvalatilaisuus. Tilaisuutta 
ei ole voitu järjestää muu-
tamaan vuoteen koronan 
vuoksi. Nyt Porin prikaati 
yhteistyössä Kuortaneen 
kunnan kanssa järjesti to-
della upean valatilaisuu-
den. 
Kuortaneen urheilukentäl-
le kokoontui viheriölle yli 
tuhat alokasta, jotka saivat 
ensimmäisen ylennyksensä 
sotilasvalan mukana, kun 
heidät ylennettiin jääkä-
reiksi. Upeassa puheessa 
kerrottiin sotilasvalan his-
toriasta, jonka mukaan so-
tilasvala on yksi vanhimpia 
varuskunnan ja armeijan 
perinteitä. Sotilasvala, jol-
laisena se tänä päivänä to-

Kuortaneella vannottiin sotilasvalat 

Yleisö seurasi suurilu-
kuisesti ohimarssia

Uudet jääkärit ohikulkumarssilla

Paikalla oli esitteillä 
varuskunnan kalustoa

Runsasjoukkoinen yleisö seuraamassa sotilasvalaa

teutetaan, on sisällöltään 
pysynyt samana aina vuo-
desta 1918. 
Alokkaat vannoivat kome-
asti yhteen ääneen soti-
lasvalansa toistaen valan 
sanat Kuortaneen kunnan-
hallituksen varapuheen-
johtajan, Riikka Varilan joh-
tamana. Armeijan käynyt 
Varila seisoi viheriöllä myös 
oma armeija-asu yllään. 
Tilaisuudessa palkittiin 
myös tuoreista jääkäreistä 
3 kärkitaistelijaa, ja palkin-
non myönsivät Kodinpuo-
lustustoimikunta Turusta. 
Palkinnon ojensivat Leena 
Räsänen, Pentti Korhonen 
ja Joonas Rinne. 

Kattava tapahtuma sisälsi 
herkkuja ja esittelyjä

Kuortaneen urheilukenttää 
vastapäätä olevalla hiek-
kakentällä oli esiteltävänä 
armeijan kulkuneuvostoa, 
varustuksia sekä varusmie-
hiä niistä kertomassa. Näi-
den lisäksi Niinisalon sotku 
oli myös myymässä munk-
kejaan, ja hoitivat kahvitus-
ta. Tilaisuus päättyi uusien 
jääkäreiden upeaan ohi-
kulkumarssiin, jota olivat 
seuraamassa suuri joukko 
sukulaisia, lähiomaisia ja 
paikallisia. 

Terhi Sytelä

Sotilassoittokunta säesti upeasti tapahtumaa
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Lähtö Aulavalle:
klo 19:45 Alavus as
klo 19:55 Alavus keskusta / Jokivarsi
klo 20:45 Alavus as / Tuuri
klo 21:00 Alavus keskusta / Jokivarsi
klo 21:45 Alavus as
klo 21:55 Alavus keskusta / Jokivarsi

Paluu Aulavalta:
Ajat noin aikoja. Auto
lähtee, kun se on täynnä.
klo 23:30
klo 00:30 
klo 01:30 Tuuri / Alavus as 
klo 03:00

VIIHTEEN ILTA
VIINIÄ & MUSIIKKIA | HIUKOPALAA

20/08/22

Viinin ja
klo 20-02 AULAVALLA

Top  Feelings
A-oikeudet: K-18

 Juha 
Hautaluoma
 & Tähtivyö

Aulava Oy

Liput
15€

Kuljetukset: 5€ / hlö / suunta

Kansalliset seniorit paistoivat vohveleita. Niitä 
olivat tarjoilemassa Eine Syrjä, Aira Ulkuniemi ja 
Inkeri Lantela.

Liisa Ahokkaalla oli kaupan 
maan antimia, muun muas-
sa muhkeita kesäkurpitsoi-
ta. Hänen myyntipöytänsä 
keltaisia valopilkkuja olivat 
auringonkukat.

Farmin maalaismarkkinoilla myivät 
kasvishampurilaisia Tauno Pohjola ja 
Kari Ahola.

Kirkkoveneellä lähdettiin 
Tuomarniemeltä, ja etap-
pina oli kolmen kilometrin 
päässä ollut Kiulun laituri. 
Kappelissa pidettiin hartaus 
ja sen jälkeen ehdittiin vielä 
maalaismarkkinoille.

Tasan kymmeneltä auke-
nivat Ähtärin eläinpuiston 
Farmilla maalaismarkki-
nat runsaine uuden sadon 
tuotteineen. Vähän yli kym-
menen iskettiin kahdeksan 
kirkkoveneen airoparia 
veden pintaan Tuomarnie-
mellä. Kolmen kilomerin 
matka Kiulun laituriin alkoi 
ja perille päästyä Ähtärin 
seurakunnan kappelissa pi-
dettiin hartaus. Vielä kirk-
koveneeltä ehti hyvin maa-
laismarkkinoillekin, ennen 
kuin lähdettiin soutamaan 
takaisin.
  Ähtärin kirkkoherra Kalle 
Peltokangas oli kutsunut 
väkeä soutamaan kirkko-
venettä. Mikään museo-
kappale tämä venho ei ole, 
vaan Tuomarniemellä val-
miina vesille. 
   Komeasti soutajat saatteli 
matkaan trumpetinsoitol-
laan Kari Punkka. Kappale-
kin oli sopiva, Sibeliuksen 
Souda, souda sinisorsa.
  Soutajille olisi ollut neljä-

toista paikkaa. Kahdeksan 
niistä täyttyi. Usea soutajis-
ta oli ensikertalaisia, mutta 
hyvin päästiin matkaan, jota 
todisti Arla Nieminen, joka 
opasti soutajia matkaan.
   -  Hyvin lähtivät. Pitää va-
roa, ettei matkalla osu poi-
juihin. Sekin pitää muistaa, 
että vauhti pitää olla so-
pivana soutajien määrään 
nähden. Kun kirkkovene 
saadaan vauhtiin, se menee 
lujaa, ja pysähdysmatka on 
pitkä.
  - Kun kirkkovene lähtee 
kääntymään, se lähtee te-
kemään sitä hiljaa, mutta 
vene vain kääntyy ja kään-
tyy, tiesi Nieminen.
   Kaupunginjohtaja Jarmo 
Pienimäki sanoi, että hän ei 
ollut ensikertalainen kirk-
koveneen airoissa, vaan 
oli vuosi sitten soutanut 
samaista venettä. Yhdek-
säntenä veneessä oli perä-
sintä pidellyt Jouko Siirilä, 
joka tuli katsomaan kirk-
koveneen lähtöä ja ajatteli 

sauvakävellä. Hän lähtikin 
lopulta vesille.

Maalaismarkkinoista pe-
rinne

   Ähtärin Eläinpuiston toi-
mitusjohtaja Arja Väliaho 
arveli, että maalaismarkki-
noista tulee ehkä perinne.
   -  Tämä on ensimmäinen 
kerta ja katsotaan, miten 
ihmiset viihtyvät, hän tuu-
masi.
    Farmin pihapiiriin levit-
täytyvillä maalaismarkki-
noilla oli parisenkymmentä 
myyjää, pääasiassa Ähtäris-
tä. Päivä helli aurinkoisuu-
della, ja Väliaho miettikin, 
mikä onkaan ihanampaa, 
kuin nauttia näin kauniista 
kesäpäivästä markkinoilla 
ja kuunnella puheensori-
naa. Farmin pihapiirikin on 
maalaismaisen idyllinen 
eläimineen.
  Nälkäiseksikään ei tar-
vinnut jäädä, sillä monella 
myyntipöydällä tarjoiltiin 
syötävää. Näin tekivät Tau-
no Pohjola ja Kari Ahola, 
jotka myivät Ähtärin sydän-
yhdistyksen hyväksi maitta-

via kasvishampurilaisia.
  Tarjolla oli töysäläistä 
luomuhunajaa, jota tarjosi 
maistettavaksi Arto Ala-
Vannesluoma. Seuraavana 
oli ähtäriläisen Liisa Ahok-
kaan koju. Hänellä oli myyn-
nissä muhkeaksi kasvaneita 
kesäkurpitsoita sekä elo-
kuuhun sopivia hehkuvan 
keltaisia auringonkukkia. 
Ähtärin Eläinpuiston hal-
lituksen puheenjohtajalla 
Risto Sivosella oli kalastus-
päivä, jonka saaliisiin hän 
haki tilliä ja persiljaa.
  Tarja Niskalalla oli vanhan-
sorttisia kahvikuppeja pöy-
dällään. Kahvin painikkeiksi 
saattoi syödä herkullisia, 
aamulla paistettuja munk-
keja. Kananmunia ja villa-
sukkiakin oli kaupan, sillä 
syksy kolkuttelee jo ovella.
   Maalaismarkkinoiden 
aikana olivat Farmin ovet 
kaikille ilmaiseksi avoinna. 
Päätalon vierustalla Ähtä-
rin kansalliset seniorit pais-
toivat vohveleita. Vieressä 
kuului lasten iloista puhetta 
ja naurua. Maalaismarkki-
noilla oli kaikilla hymy huu-
lilla.

Kirkkoveneellä soudettiin Ähtärissä maalaismarkkinoille
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Hyvän Tuurin

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

ma-pe   10-17 
la            10-16

Tuurin 
Grillin 

vieressä. 
NÄHDÄÄN

Huom! la 20.8. ei optikkoaikoja

NO NYT !

kaikki 

-50%-50%

-50%-50%-50%
Aina

 ILMAINEN 
optikon 

näöntarkistus 
silmälasien 

ostajalle

KEHYKSET ja 
AURINKOLASIT

Tarjous on voimassa vain 31.8.22 saakka

Kuortaneen kunnassa uu-
delleen käynnistetty Sarvi-
nevan tuulivoimakaavoitus-
hanke on edennyt kaavan 
ehdotusvaiheeseen. Sar-
vineva 2-hankkeessa on 
luonnosvaiheen jälkeen 
päivitetty melu- ja siipitie-
toja sekä saatu
Ely-keskukselta uusi lau-
sunto ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyyn. 
Kaavaluonnos on ollut lau-
suttavana 17.3-17.4. Tästä 
saaduista palautteista on 
muokattu ehdotus, joka on 
nyt laitettu nähtäville.
       Ympäristölautakunta 

Kuortaneen Sarvinevan tuulivoimakaava etenee

pyytää lausuntoa tuuli-
voimaosayleiskaavaehdo-
tukseen. Sarvinevan tuu-
livoimaosayleiskaava-alue 
sijaitsee Kuortaneen kun-
nan eteläosassa Alavuden 
tien itäpuolella Sarvinevan 
ja Teerinevan alueella.
  Kunnanhallitus on jo aiem-
min kiinnittänyt huomiota 
televisiokuvan näkyvyyteen 
läheisyydessä ja tämä onkin 
nyt otettu huomioon ja tätä 
on edelleen pidettävä tar-
kastelun alla.
  Jos kaikki sujuu valituk-
sitta, kaavahanke voisi olla 
valmiina loppuvuodesta.

     Varhaiskasvatuksessa 
olevien lasten määrä on li-
sääntynyt, ja lapset tulevat 
varhaiskasvatuksen piiriin 
entistä nuorempana. Päi-
väkoti Kuperkeikan kaikki 
neljä ryhmää ovat tällä het-
kellä täynnä. Viidennelle 
ryhmälle on akuutti tarve ja 
siihen olisi tulossa syksyllä 
10 lasta.
  Kunnanhallitus myönsi 
täyttöluvan lastenhoitajan 
palkkaamiseksi 1.9.2022-2
.6.2023.
    Kunta hankkii henkilökun-
nalleen sähköauton leasing-
sopimuksella. Ajoneuvoa 

käyttävät pääsääntöisesti 
tekninen johtaja, rakennus-
tarkastaja, kiinteistöpäällik-
kö sekä ympäristöpäällikkö. 
Tämän lisäksi satunnaista 
käyttöä on myös muilla 
kunnan viran- ja toimenhal-
tijoilla.

Tekniikkamurheet 
keskeyttivät sun-
nuntaina alavu-
telaisen Teemu 
Asunmaan sun-
nuntain ensim-
mäisellä erikois-
kokeella. Kuva: 
Hannu Rainamo/
Hannuphoto 

Alavutelainen Teemu Asun-
maa on joutunut keskeyt-
tämään CBet Rally Rokis-
kiksen toisen ajopäivän 
alussa. Keskeytyksen syynä 
on tekninen vika. Seuraa-
van kerran Asunmaa kil-
pailee Mikkelin SM-rallissa 
elokuun lopulla. 
    Teemu Asunmaa, 35, 
kartanlukijansa Ville Man-
nisenmäen, 27, kanssa, 
joutuivat sunnuntaina kes-
keyttämään Liettuassa aje-
tun CBet Rally Rokiskiksen. 
Keskeytyksen syynä on tek-
ninen vika.   Asunmaa oli 
yleiskilpailussa kolmantena 
ensimmäisen ajopäivän jäl-
keen Samsonas Motorspor-
tin Skoda Fabia N5+-autol-
la.
    Asunmaa oli lauantain 
kolmella ensimmäisellä eri-
koiskokeella kolmanneksi ja 
päivän päättäneellä neljän-
neksi nopein muun muassa 
R5-luokan autoja vastaan. 
Tekniikkamurheet hidas-
tivat alavutelaisen menoa 

Tekniikkamurheet keskeyttivät
  Teemu Asunmaan Liettuassa

avauspäivänä. 
   -  Päivän toisella erikoisko-
keella ilmeni ongelmia tur-
bon kanssa. Erikoiskokeen 
jälkeisessä huollossa vaih-
dettiin uusi tilalle, mutta 
alavääntöä puuttuu.
    Kehitysmielessä Liettu-
assa kilpaileva Asunmaa ei 
aseta erityisiä tavoitteita 
sijoituksen suhteen.
  -. Koitetaan ajaa sen ver-
ran mitä osataan. Auto on 
ollut todella hyvä ajaa.
   Sunnuntain ensimmäisel-
lä erikoiskokeella epäonni 
puuttui peliin, ja tekniik-
kamurheet päättivät Asun-
maan kilpailun.
    - Tekniikkamurheet päät-
tivät meidän rallin aamun 
ensimmäiselle pätkälle. 
Joskus käy näin ja kuuluu 
lajiin. Kokemus oli positii-
vinen kaiken kaikkiaan ja 
suuret kiitokset Samsonas 
Motorsportille siitä.
     Ralli SM -sarja jatkuu 
Mikkelissä 26.-27.8.

Tarja Niskala tarjoili kahvit her-
kullisten itsepaistettujen munk-
kien kera.

Liisa Ahokkaalla oli kaupan 
maan antimia, muun muas-
sa muhkeita kesäkurpitsoi-
ta. Hänen myyntipöytänsä 
keltaisia valopilkkuja olivat 
auringonkukat.

Souda, souda sinisorsa-kappaleella saatteli 
trumpettia soittaen Kari Punkka soutajat mat-
kaan.

Kirkkoveneellä soudettiin Ähtärissä maalaismarkkinoille
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Ponnenniemen silta on kiinni ajoneuvoliikenteeltä, mutta 
kevyttä liikennettä varten on avattu väylä kulkea

Alavudella Ponnenniemen 
silta on kiinni autoilijoilta. 
Siltaan on avattu väylä ke-
vyelle liikenteelle.
    Ponneniementien sillassa 
on ollut lahovaurioita, ja ne 
olivat sen verran vakavia, 
että korjaus päätettiin kau-
punginjohtaja Liisa Heinä-
mäen mukaan aloittaa niin 
pian kuin mahdollista.
Avustus liittyy siihen, että 
tämä on kaupungin hoita-
ma yksityistie ja yksityistei-
den isompiin remontteihin 
voi saada Ely:ltä yksityistie-
avustusta.
    Siltaremontti oli suun-
niteltu aikaisemmaksi, jol-
loin korjaustöistä olisi ollut 

Ponnenniemen silta 
kiinni autoilta

Vielä ei ainakaan viime 
sunnuntaina ei ollut kerrot-
tavana pandavauvauutisia, 
mutta Pandataloa rauhoi-
tetaan ainakin elokuun lop-
puun asti. Lumi on saanut 
aina syntymäpäiväpakette-
ja. Kuva: Ähtäri Zoo

Pandatalo rauhoittuu 17. 
elokuuta lähtien ainakin 
elokuun loppuun. Lumin 
tiineys ei ole vielä varmis-
tunut, joten Pandataloon 
halutaan tämän vuoksi täy-
si rauha. Pandakahvila on 
avoinna.
    Pandat ovat eläinmaail-
massa vaikuttavan isokokoi-
sia karhuja, joilla on voimaa 
paljon enemmän kuin kel-
lään meistä. Siitä huolimat-
ta ne ovat etenkin äänille ja 
muutoksille herkkiä, jonka 
takia Ähtäri Zoossa on aina 
otettu melutasot huomioon 
kaikessa tekemisessä, ja 
vierailijatkin nauttivat pan-
datalon rauhallisuudesta.
    Kuten muutamana edel-
lisenä keväänä, tänäkin 
vuonna on jännitetty Lumin 
tiineyttä, jonka
vaiheista on tiedotettu 
pitkin kesää. Tiineys ei ole 
vielä varmistunut, mutta 
näiden viimeisten
erityisen herkkien viikkojen 
ajaksi rauhoitetaan Panda-
talon täysin, kunnes saa-
daan varmistus
näytteistä suuntaan tai toi-
seen.
     Siksi 17.8 lähtien kuun 
loppuun asti Lumin ja Pyryn 
puolet sisältä ovat kaikilta 
kävijöiltä suljettuna. Ul-
kotarha on Pyryn puolelta 
auki, mutta koska Pyry ei 
viihdy ulkotiloissa
kesäisin eikä etenkään 

Pandataloa rauhoitetaan 
elokuun loppuun

vähemmän haittaa liiken-
teelle. Toukokuussa tilatut 
elementit ovat myöhässä. 
Nyttemmin on selvinnyt, 
että
myöhästyminen on vieläkin 
venynyt. Siksi remontti ve-
nyy syyskuun ajaksi, kun se 
aiemman tiedon mukaan 
piti olla elokuussa valmis.
   Haittaa kulkijoille, eri-
tyisesti kevyen liikenteen 
käyttäjille, tulikin oletettua 
pidemmäksi aikaa.
Tästä johtuen on nyt valmis-
teltu väliaikainen kevyen lii-
kenteen silta siten, että sitä 
voidaan käyttää.
     Ajoneuvoliikenteen tulee 
kuitenkin kiertää silta, kun-
nes korjaus on valmis. 

paljon hyttysaikaan, se on 
usein nukkumassa ja syö-
mässä piilossa sisätilois-
saan.
    Tieto tiineydestä tai vaih-
toehtoisesti valeraskau-
desta, on varmistettavissa 
vasta lähiviikkoina ja siitä 
tiedotetaan silloin, kun tie-
detään enemmän.
     Pandatalon sulkeuduttua 
lippujen hinnat muuttuvat 
edullisimmiksi. Muuten 
puistokierros, Farmi, Pan-
dakahvila keittolounaineen 
ja matkamuistomyymälä 
ovat auki normaaliin
tapaan.
   Ähtärin eläinpuistossa kii-
tetään jo etukäteen vierai-
lijoiden ymmärrystä näinä 
jännittävinä aikoina.

ALENNUS NORMAALIHINTAISISTA TUOTTEISTA. KAMPANJA VOIMASSA 21.8. ASTI.

SÄÄSTÄ ISOSTI, PARHAAT TARJOUKSET YLI 70%:n ALENNUKSELLA.

ALAVUS 
Viispuistontie 4, ma-pe 10-18, la 10-16

KESÄKALUSTEITA, SOHVIA, PATJOJA, SÄNKYJÄ,

RUOKARYHMIÄ, LEPOTUOLEJA, HYLLYJÄ, LIPASTOJA…

MEGA
tyhjennys

-30%
-70%

Ei koske Uusi Halpa Hinta-, Brafab- ja Hillerstorp -tuotteita.

KESÄKALUSTEIDENLOPPUUNMYYNTI!KAIKKIULOSHEITTOHINNOILLA!

5 viimeistä päivää!
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Tukkumyynti Lasse Anttila Oy
Järviluomantie 15 ALAVUS puh. 010-322 1110

Palvelemme

Arkisin 9-17

MARKKINOIDEN
PARAS TAKUU!
-koneet
-akut
-latauslaitteet

Kuumailmapuhallin 18V
RH18DA Runko

UUTTA

UUTTA139,-

* lämpötilan säätö
  30 - 550 asteen välillä
* 2- puhallusnopeutta

* pituus vain 144mm
* kolmoisvasara mekanismi
* 5 toimintoaluetta

199,-

199,-
Ketjusaha 35cm 36V
CS3635DB Runko

Iskevä ruuvinväännin
WH36DC Runko

Akkuporakone + kulmahiomakone
setti kahdella akulla ja laturilla!

TIISTAINA 23.8.2022 MYYMÄLÄSSÄMME KLO 10 - 15

ERÄ!

329,-

Turvallinen Kotiseutu ry:n vuosikokous linjasi tuen Mikko 
Savolan ehdokkuuden puolesta. Hän lähtee tavoittelemaan 
neljättä vaalikautta eduskunnassa.

Mikko Savola on kirjoittamassa ehdokassuostu-
muslomaketta. Kuvat: Ähtärin keskusta

Ähtärin keskustan kuntayh-
distys esittää Mikko Savolaa 
kansanedustajaehdokkaak-
si vuoden 2023 eduskunta-
vaaleihin. Keskustan Etelä-
Pohjanmaan piiriä johtava 
Savola on kolmannen kau-
den kansanedustaja, hän 
viljelee kotitilaansa Ähtärin 
Savolankylällä ja hänen per-
heeseensä kuuluu vaimo ja 
kaksi lasta. Savola toimii 
myös Etelä-Pohjanmaan 
liiton maakuntavaltuuston 
puheenjohtajana.
     - Savola puhuu alueem-
me puolesta jo kolmatta 
kautta. Maakunta ja seutu-
kunta tarvitsevat jatkossa-
kin oman kansanedustajan. 
Savolalla on kokeneena 
edustajana muodostuneet 
hyvät yhteistyöverkostot 
asioidemme ajamiseen 
eduskunnassa myös tule-
vaisuudessa, kertoo kun-
tayhdistyksen puheenjoh-
taja Johanna Kankaanpää.
    Päätös ehdokkuudesta 
kypsyi kesällä. Savola luon-
nehtii eduskuntaehdok-
kuuteen ryhtymistä pitkän 
harkinnan tulokseksi. Hän 
on toiminut eduskunnassa 
kolme kautta. Ensimmäisen 
kerran hän oli ehdolla vuo-
den 2007 eduskuntavaa-
leissa.
     - Myönnän, että päätös 
tavoitella jatkoa eduskun-
nassa ei ollut helppo, vaan 
pitkän harkinnan tulos. 
Olen saanut toimia äänes-

täjieni tuella kansanedusta-
jan tehtävässä tämän kau-
den jälkeen jo 12 vuotta. Se 
on pitkä aika, sillä esimer-
kiksi vanhempi lapsistani 
oli vauva aloittaessani en-
simmäistä kauttani, jälkim-
mäinen syntyi kuusi vuotta 
sitten.
   - Lähden tavoittelemaan 
neljättä kautta nöyrin, mut-
ta päättäväisin mielin. Ar-
vostan saamaani tukea ja 
kannustusta, myöskin kan-
salaisilta tullutta kriittistä 
palautetta.
    - Keskusta lähti hallituk-
seen kantamaan vastuuta. 
Koronapandemia ja Uk-
rainan sota ovat pitäneet 
huolen, että aikaisempiin 
vaalikausiin totuttua nor-
maalia politiikkaa on ollut 
vähemmän. Ykköstehtäviä-
ni jatkossakin on ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan vakaa 
hoitaminen, maaseudun 
elämäntavan puolustami-
nen, yrittämisen edellytys-
ten mahdollistaminen ja 
koko maakunnan äänenä 
toimiminen sen reuna-alu-
eita myöten, linjaa Savola.
 
Turvallinen kotiseutu ry 
järjestäytyi

      Savolan ehdokkuutta 
linjasi perjantaina Hyvölän 
Talossa kokoontunut Kuu-
siokuntien keskustayhdis-
tysten yhteistyöyhdistys 
Turvallinen kotiseutu ry. 

joka piti vuosikokouksen 
yhdessä Ähtärin kuntayh-
distyksen yleisen kokouk-
sen kanssa.
      Kuusiokuntien keskus-
talaisen ehdokkaan tausta-
yhdistykseksi vuonna 2002 
perustettu Turvallinen ko-
tiseutu ry jatkaa tulevissa 
vaaleissa Savolan tukiyhdis-
tyksenä.
     Yhdistyksen puheen-
johtajana toimii Irma-
Liisa Viitamäki Alavudelta 
ja varapuheenjohtajana 
Markku Ylinen Alavudelta. 
Sihteeriksi valittiin Hele-
na Salokangas Ähtäristä ja 
rahastonhoitajaksi Heimo 
Pirttimäki Ähtäristä.
  Lisäksi hallituksen jäseninä 
toimivat: Tapani Akonniemi 
Soinista, Lasse Anttila Ala-
vudelta, Anne Haapa-Aho 
Kuortaneelta, Johanna 
Kankaanpää Ähtäristä, Heli 
Korhonen Alavudelta, Pasi 
Leikkari Alajärven Lehtimä-
eltä, Heimo Pirttimäki Äh-
täristä, Katriina Savola Äh-
täristä ja Antti Yli-Hynnilä 
Kuortaneelta

Rajamäki jatkaa kampan-
japäällikkönä

  Mikko Savolan kampan-
japäällikkönä toimii Hannu 
Rajamäki Ylistarosta, tie-
dotuspäällikkönä Tarja Rii-
himäki Alavudelta, nuorten 
kampanjasta vastaavana 
toimii Juho Kujansuu Ähtä-

ristä ja naisten kampanja-
vastaavana Irma-Liisa Viita-
mäki Alavudelta.
    Keskustan Etelä-Pohjan-
maan piirin kansanedusta-
jaehdokkaat valitaan syk-
syllä pidettävässä yleisessä 
kokouksessa. Vaasan vaali-
piiristä Keskusta asettaa yh-
teensä 16 ehdokasta joista 
12 Etelä-Pohjanmaalta ja 4 
Keski-Pohjanmaalta.

Myös merkkejä
   
  Hyvölän talossa jaettiin 
myös puoluehallituksen 
myöntämiä Keskustan an-
siomerkkejä, joita luovutta-
massa oli Keskustanaisten 
puheenjohtaja Sari Palmu.
   Keskustan kultaiset an-
siomerkit luovutettiin Hei-
mo Pirttimäelle ja Olavi 
Isoaholle. Kultaisen ansio-
merkin edellytyksenä on 40 
vuoden puoluetyö.
    20-vuotisesta työstä puo-
lueen hyväksi merkit saivat 
Mikko Savola, Mikko Anna-
la, Johanna Kankaanpää ja 
Kalle Katvala.
  Kuten Sari Palmu toteaa, 
järjestötyössä ihmiset saa-
vat harvoin kiitosta, mutta 
onneksi kiitoksellekin on 
aikansa ja paikkansa.

Mikko Savolaa esitetään kansanedustajaehdokkaaksi
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            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
EL ALAVUS: Bingo, joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa. Tervetuloa 
pelaamaan kaikenikäiset.

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
Pollarin metsästysseura Seuran hirviharjoitusammunta päivät 
Tusanpuolen ampumaradalla ovat seuraavat: la 18.08, to 25.08, 
ke 07.09, pe 16.09 ja to 29.09. Päivänmäärät löytyvät myös seu-
ran nettisivuilta.

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.
Eläkeliiton Töysän yhdistys: järjestämme PÄIVÄTANSSIT Onnenki-
viravintolan yläkerrassa KESKISELLÄ keskiviikkona 17.8. klo 13 -17. 
Pääsymaksuun 12 €, sisältyy kahvi ja täytepulla klo 12-14. (Huom! 
EL Töysän jäsenille hinta on 10 €). Orkesterina Reijo Niemisen or-
kesteri, solistina Kari Vähäkyttä. Sekahaku. Tervetuloa!

Suomenselän Samoilijat ry Kaikille avoin ja maksuton NUKU YÖ 
ULKONA-tapahtuma la 27.-28.8.22 alk. klo 12 Honkiniemessä Äh-
tärissä (Honkiniementie 150) Tarkemmat tiedot facebookissa @
suomenselansamoilijat. Ilmoittautumiset Markku/050 479 8769 
tai s-posti make.autio@gmail.com 24.8.22 mennessä. Omat va-
rusteet ja eväät mukaan. Tervetuloa.

Suomenselän Samoilijat ry Suomenselän Samoilijoiden ja Me-
simarttojen yhteinen kaikille avoin ja maksuton SIENIRETKI ti 
30.8.22 klo 17-19.30 Mustikkavuoren maastossa Ähtärissä. Ko-
koontuminen pesäpallokentän P-paikalla. Mukaan oma kori ja 
veitsi. Kts. lisät. facebookista @suomenselansamoilijat ja Etelä-
Pohjanmaan tapahtumakalenterista.

Aivoliiton E-P:n AVH-yhd.ry/Ähtärin kerho kokoontuu la 20.8. klo 
13 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11.

Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho ke 17.8. klo 12 
Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

 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

TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 18.8 Isokallion laavulle. Lähtö 
Töysän torilta klo 18.00. Tied. Markku Akonniemi 0400262574

Alavuden syöpäkerho alkaa kesätauon jälkeen ma 5.8. klo 13.00 
Makupirtissä. Saamme vieraita Seinäjoen kerhosta.Syksyn tapah-
tumista jutustellaan.Tervetuloa !

EL Alavus järjestää liikuntatapahtuman perjantaina 26.8. klo 
12.00 alkaen Vähäjärven rannalla Pukkihaan tenniskenttien luo-
na, osoite Myllyrinne 4. Kaupungin liikunnanohjaajien opastuk-
sella mahdollisuus tutustua frisbiigolfiin, kevyttä pihajumppaa ja 
kävelyä järvimaisemassa. Mehu ja makkara tarjoilu.

Alavuden PeliVeikot Ry:n syyskokous ke 24.8.2022 klo 19.00 jää-
hallin kahvio. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Kätkänjoen kalastusseuran toiminta on lopetettu PRH:n päätök-
sellä 10.08.2022. Toiminta siirtyy Rantatöysän kalastusseuran yh-
teyteen. Puheenjohtajana toimii Mikko Mursula.

Sieninäyttely sekä sieniretki ja tasting pe 2.9.22. E-P:n Marttojen 
järjestämässä sieninäyttelyssä Kuurnan pihassa (sateen sattuessa 
eteistilassa) on klo 15-17 esillä alueen sienisatoa. Tule tutustu-
maan sienisatoon. Voit myös tuoda sieniä mukanasi tunnistet-
tavaksi. Marttojen retkellä Kympin maastoon klo 17-20 kerätään 
yhdessä hyviä ruokasieniä, joita tunnistetaan sekä maistellaan 
nuotion äärellä. Mukaan sieniveitsi ja kori. Sieniretki on Kuorta-
neen Ladun jäsenille maksuton, ei-jäseniltä peritään maksu 5 €/
henk. Max osallistujamäärä 10 henk. Ilmoittautuminen viimeis-
tään ma 29.8. Ulla-Riitalle puh. 050 350 8325. Kuortaneen Latu 
ry.

Suomenselän Pegasus ry 3.9.2022, kello 12.00 tähtitornilla yli-
määräinen yhdistyksen kokous. Asialistalla sääntömuutokset.

Alavuden Seudun Sydänyhdistys Kokoonnutaan kesäkauden 
päättymiskävelyn merkeissä Jäähallin parkkipaikalle ja siitä läh-
detään kiertämään Vähäjärvi joko sauvojen kanssa tai ilman 
31.8.2022 klo 15.00. Järvi kierretään rauhallisella vauhdilla luon-
toa tarkastellen! Tervetuloa mukavalle yhdessäolon kävelylle!

Länsipuolen metsästysseuran syksyn tapahtumia. Ampumakoe 
ke. 31.8. klo 17.00 - 20.00. Haasteottelu hirvessä Sulkavankylää 
vastaan pe. 9.9 klo 18.00. Mestaruuskävelyt la 10.9 klo. 12.00. 
Mestaruusammunnat su. 11.9 klo 11.00. Hirvikokous su 11.9 klo. 
18.00. Tervetuloa tapahtumiin.

Ähtärin AVH-kerhon kokoontuminen la 20.8. PERUTTU. Tohnin Metsästysseura ry Metsäkanalintu kiintiö: 2uros 
lintua,joista toinen voi olla uros metso. Sorsalupa 4€, maksetaan 
seuran tilille. Hirviporukan ammunnat/kokous La 24.9klo:13:00 
Töysän radalle.

Alavuden Tervajalkojen sauvakävelyt Kirkkovuorella torstaisin klo 
18.00.
Alavuden Tervajalat: Nuku yö ulkona la 27.8. Okskodalla klo 18 al-
kaen, os. Okslammentie 380. Tervajalat ovat mukana valtakunnal-
lisessa Nuku yö ulkona -tempauksessa. Mukaan omat eväät ja va-
rusteet: muista taskulamppu! Vapepa-etsintäharjoitus klo 20.00. 
Okskodalle voi tulla myös pelkästään viettämään iltaa. Tarjoilua.

Avustuksen luovuttamistilaisuudessa olivat mukana (ku-
vassa oikealta vasemmalle) Töysän Säästöpankkisäätiöstä 
Arto Ulvo ja Irja Koski, Oma Säästöpankista Tuula Mäntylä 
sekä Kuusiolinna terveys Oy:sta Juha Viitasaari, Raija Pitkä-
aho ja Kirsi Ylinen.

Töysän Säästöpankkisäätiö 
lahjoitti Kuusiolinna Terve-
yden Töysässä sijaitsevaan 
ikäihmisten tehostetun pal-
veluasumisen yksikön Elvii-
ran käyttöön 10 000 euroa. 
Avustus on myönnetty sää-
tiön hallituksen aloitteesta. 
Säästöpankkisäätiön tavoit-
teena on tukea paikallista 
elinvoimaa ja hyvinvointia. 
Tämä lahjoitus haluttiinkin 
kohdentaa juuri säätiön 
juurille Töysään ja ikäihmis-
ten iloksi.
      Elviira on 32-paikkainen 
ikäihmisten tehostetun 
palveluasumisen yksikkö. 
Lahjoitus käytetään asuk-
kaiden arjen hyvinvoinnin 
ja viihtyisyyden edistämi-
seen huomioiden myös 
omaiset ja työntekijät. Yksi-
kön asukkaista suuri osa on 
Töysän alueelta ja muualta 
Alavudelta sekä muistakin 
Kuusiokunnista.  Elviirassa 
palveluntuotannosta vas-

taa Kuusiokuntien alueella 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
ta tuottava KuusiolinnaTer-
veys Oy.
    Avustuksella on hankittu 
muun muassa ikääntynei-
den erilaisia rajoitteita huo-
mioivia helppokäyttöisiä 
pöytiä ja tuoleja ruokailu-
käyttöön sekä lepotuoleja, 
joita myös omaiset voivat 
hyödyntää. Näissä on huo-
mioitu yksikön ja hoivatyön 
arjen erityistarpeita, kuten 
kahvat ja pyörät hoitajien 
työtä helpottamaan, tur-
vavarusteet sekä parhaiten 
sopivat pintamateriaalit. 
Lisäksi avustusta käytetään 
yksikön arjen virkistämi-
seen esimerkiksi lehtitilauk-
silla ja teemapäivien han-
kinnoilla.
   - Olemme todella iloisia ja 
kiitollisia tästä lahjoitukses-
ta! Elviiran väki on pyrkinyt 
yhdessä löytämään arjessa 
parhaiten hyödyttäviä ja 

Elviiran ikäihmisille viihtyisyyttä avustuksella
pitkäkestoisia käyttökohtei-
ta erityisesti asukasnäkö-
kulmaa korostaen, kertoo 
Kuusiolinna Terveys Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Viita-
saari.
  - Töysän Säästöpankkisää-
tiö on yksi Oma Säästöpank-
ki Oyj:n omistajista. Säätiön 
tavoite on edistää säästä-
mistä, tukea kotiseutuam-
me ja vaalia paikallisesti 
tärkeitä pankkiperinteitä. 
Tavoitteidemme saavutta-
miseksi myönnämme avus-
tuksia ja apurahoja, kerto-
vat säätiön edustajat Irja 
Koski ja Arto Ulvo.
  -  Olemme todella iloisia 
Oma Säästöpankissa, että 
Töysän Säästöpankkisäätiö 
on päättänyt antaa avus-
tusta pankin synnyinsijoil-
le Töysään ja ikäihmisille. 
Oma Säästöpankin lähim-
mät konttorit sijaitsevat ny-
kyisin Tuurissa ja Ähtärissä. 
Haluamme tarjota paikka-

kunnan parasta pankkipal-
velua lähellä ja läsnä, mikä 
asiakkaille näkyy laajoina 
aukioloaikoina, päivittäis-
palveluina ilman ajanva-
rausta sekä monipuolisina 
digitaalisina palvelukanavi-
na, kertoo konttorinjohtaja 
Tuula Mäntylä.
      Töysän Säästöpankkisää-
tiön tarkoituksena on sääs-
täväisyyden ja taloudellisen 
kasvatuksen edistäminen 
Oma Säästöpankin kontto-
reiden Alajärven, Alavuden, 
Hyllykallion, Tuurin ja Ähtä-
rin toiminta-alueella sekä 
alueiden elinvoimaisuuden, 
hyvinvoinnin ja taloudelli-
sen kehityksen tukeminen 
sekä säästöpankkitoimin-
nan perinteen vaaliminen.
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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

AUTOHUOLTOTARRAT, KYLTIT, TEIPPAUKSET ym.

APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

Tule kannustamaan APV voi� � n!

SEURAAVA KOTIOTTELU

la 20.8.2022 klo 14 monttu

VS.

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

Tule kannustamaan APV voi� � n
tärkeä� ä o� elusarja� a!

www.lakeudenportti.com
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SUOMEN
LUONNON PVÄ LA 27.8.

ÄHTÄRI ZOON

Nuku yö 

Zoossa!  

Varaa pian.

Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri

Tule viettämään luonnonpäivää kanssamme!    
Katso
lisää

ahtarizo
o.fi

•  eläinopastuksia
•  lepakkoretki 

•  pakkaa eväät mukaan
    ja pidä eväsretki
    luonnossa! •  nuku yö Zoossa  
•  vieraslajitalkoilu 

Karhunkierros 149  -  Ähtäri
avoinna pe & la klo 22 - 4.30

Lisäykset ja muutokset mahdollisia,
pysy ajan tasalla seuraamalla:

Instagram & Facebook: @aeklubi

Ä-klubin live-illoissa ohjelmaa kaikkien makuun
Valoa syksyyn Ä-klubilta

La 20.8. OKU LUUKKAINEN  18€

Pe 16.9. BESS  22€

Pe 30.9. UNIKLUBI  15€

La 15.10. GLO� PARTY  12€

Pe 21.10. VOUTSA  8€

La 29.10. TOPI-ILTA ’22  28€
  �arko Haavisto &  
  Poutahaukat, Free Shake, 
  Hi-speed Rockets

Pe 11.11. VIIVI  20€

Pe 18.11. IRINA  22€

Pe 2.12. �ARTTI SERVO
  & NAPANDER  22€

La 9.12. TELAKETJU  18€

Pe 16.12. KARI HIRVONEN  15€
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