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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

  
KINO KYNTÄJÄ:
PE 23.9. KLO 18.30 TI 27.9. KLO 18.00
LA 24.9. KLO 18.00 TO 29.9. KLO 18.30
SU 25.9. KLO 18.00 K12/9, 13!

SUN KINO:
LA 24.9. KLO 18.15 K12/9, 13!
SU 25.9. KLO 16.00
TO 29.9. KLO 19.00

KINO KYNTÄJÄ:
TO 22.9. KLO 18.00 SU 25.9. KLO 16.30
LA 24.9. KLO 16.30 KE 28.9. KLO 18.00
K7, 13!

SUN KINO:
LA 24.9. KLO 16.00
SU 25.9. KLO 18.00
K7, 13!



TAKAISIN ELOKUVATEATTEREISSA, VAIN RAJOITETUN AJAN!

KINO KYNTÄJÄ:
LA 24.9. KLO 16.00 S, 12!
SU 25.9. KLO 16.00

SUN KINO:
LA 24.9. KLO 14.00 S, 12!
SU 25.9. KLO 14.00

LAITAPUOLEN HYÖKKÄÄJÄ
KINO KYNTÄJÄ:
KE 21.9. KLO 18.00
K16/13, 13!



KINO KYNTÄJÄ:
PE 23.9. KLO 18.00 KE 28.9. KLO 17.30
LA 24.9. KLO 19.00 K12/9, 12!

  

 

SUON VILLI LAULU
KINO KYNTÄJÄ:
KE 21.9. KLO 17.30 K12/9, 13!
TO 29.9. KLO 18.00

ELVIS
KINO KYNTÄJÄ:
TO 22.9. KLO 17.30
K7, 13!

WWW.KINOKYNTAJA.FI ¥ JŠrviluomantie 5, Alavus ¥ WWW.SUNKINO.FI ¥ Lukiontie 3, €htŠri




  



  

 

    

    

HUIPPUTARJOUKSIA KE-PE 21.-23.9.
RAJOITETTU
ERIKOISERÄ!

�27 %

UUTUUS!

�25 %

�44 %
TERMOSPULLO
HANKKIJA RETRO 0,75 L

1499

FENIX HM65R SUPER�
RAPTOR 2 OTSAVALAISIN

7995

NORM. 26,95

NORM. 109,00

CALLUNA
LAJITELMA

4 KPL

899

NORM. 2,99/KPL

�33 %

  

�33 %

  

  

HERCULES TALI�
SIEMENSEOS 600 G

5 KPL

999

JAHTI&VAHTI KANA�
JA RIISTA�ATERIAT 1 KG

5 KPL

10,-

ASPEN
PIENKONEBENSIIN 1 L

3 KPL

10,-

NORM. 2,99/KPL �3,33 €/KG� NORM. 3,00/KPL �2,00 €/KG� NORM. 2,99/KPL �3,33 €/L�

HANKKIJA ALAVUS KUULANTIE 11
AVOINNA MA�PE 9�17
MYYMÄLÄSALDOT JA
VERKKOKAUPPA: hankkĳa.fi
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KAUHAVAN
&
KUNTOLAN

   

- Hautakivet - kivien oikaisut
- Kaiverrukset - kultaukset
Mallikivet Alavuden toimistossa

KIVIVEISTÄMÖT

  # $$





$ %$$

Vielä hautakivet syksyn toimituksiin !

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

"VILUKYNTTILÄ"
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Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta.
Kiittäkää kaikesta.
Tätä Jumala tahtoo
teiltä, Kristuksen
Jeesuksen omilta.
1. Tess. 5:16–18

Lapsi aito on matkassaan,
löytää oikeat sanat ajallaan.
Hän kerran näin katseli,
mekossansa pystykukkia..
Sitten hän hiljaa toteaa:
"vilukynttilä" kukkaan saa.
Niinpä vielä ajassa tässä,
voi vilukynttilä olla elämässä.
Monia vaikeudet ahdistaa,
ilman Herraa paleltaa.
Olet niin kylmä ja viluinen,
kuin hallan jälkeen kukkanen.
Ajassa lapsikin jo turvaton,
ilman hyvää paimenta on.
Pienikin jo sen ymmärtää,
että Jeesus meistä välittää.
Sytytä sä vilukynttilä,
että olis monilla elämä.
Katso tänäänkin Jeesusta,
saat rakkautta ja toivoa.
Elämäsi kaipaa valoa,
jonka saat vain taivaasta.
Alli Kulju 13.9-22

Onnittelemme

Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko 21.9.

Mervi

Torstai 22.9.

Mauri

Perjantai 23.9.

Mielikki

Lauantai 24.9.

Alvar, Auno

Sunnuntai 25.9.

Kullervo

Maanantai 26.9.

Kuisma

Tiistai 27.9.

Vesa

Päivämäärä
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Alavudella seurakuntavaaleissa 57 ehdokasta
Alavudella seurakuntavaaleihin lähdetään 6 valitsijayhdistyksellä ja 57 ehdokkaalla. Edellisissä vaaleissa
vuonna 2018 oli 61 ehdokasta, ja tuolloin valtuustopaikkoja oli 27. Tulevassa
kirkkovaltuustossa on neljä
paikkaa vähemmän eli 23
jäsentä.
Vaalilautakunnan kokouksessa 3.10. arvotaan valitsijayhdistysten järjestykset
ja asetetaan ehdokkaiden
numerot.
Ehdokkaita jättäneet valitsijayhdistykset: Tie-Totuus-

Elämä 9 ehdokasta, Alavuden Sosiaalidemokraatit 5
ehdokasta, Kokoomuksen
ja sitoutumattomien valitsijayhdistys 4 ehdokasta,
Keskusta ja sitoutumattomat 24 ehdokasta, Sinapinsiemen 7 ehdokasta ja
Turvaksi kotikirkko 8 ehdokasta.
Seurakuntavaalit pidetään
sunnuntaina 20. marraskuuta. Vaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina 8.
marraskuuta ja ulottuu lauantaihin 12. marraskuuta.

Seurakuntavaaleissa on Alavudella 6 valitsijayhdistystä ja
57 ehdokasta.

Hyvinvointialueen kierros pysähtyy Alavudella
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelijat
jatkavat elokuussa alkanutta maakuntakierrosta maanantaina 19.9. Ilmajoelta.
Syys-lokakuun aikana järjestetään vielä seitsemän
kaikille avointa yleisötilaisuutta eri puolilla maakuntaa. Alavudelle pysähdytään
keskiviikkona 28. syyskuuta
kello 18-19. Paikkana on
Huhtamäki-sali.

Mitä tapahtuu, kun hyvinvointialueet aloittavat
toimintansa ensi vuoden
alusta? Millä tavoin hyvinvointialuetta valmistellaan
vielä loppuvuonna 2022?
Näihin ja moniin muihin
kysymyksiin on luvassa vastauksia syys-lokakuun aikana järjestettävissä kaikille
avoimissa, maksuttomissa
kuntalaisinfoissa.
Tunnin mittaisen tilai-

suuden avaa hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen.
Mukana ovat myös hyvinvointialueelle
professiojohtajiksi valitut Tanja
Penninkangas ja Kaija-Riitta
Suonsyrjä sekä pelastusjohtaja Harri Setälä.
- Käymme läpi, mitä jokaisen maakunnan asukkaan
olisi hyvä tietää uudesta
hyvinvointialueesta. Lisäksi
kerromme, missä valmiste-

lussa mennään tällä hetkellä ja mitä päätöksiä syksyn
aikana on luvassa, Järvinen
kuvailee
Myös yleisö pääsee esittämään kysymyksiä.
- Tapaamme mielellämme maakunnan asukkaita
ja kuulemme, millaisia ajatuksia uudistus herättää,
muutosjohtajana toimiva
Penninkangas korostaa.

Aluehallitus kutsuu kuntia neuvottelupöytään tiloista

Auringonlasku

21 Syyskuu

2022

07:04

19:32

22 Syyskuu

2022

07:06

19:29

23 Syyskuu

2022

07:09

19:26

24 Syyskuu

2022

07:12

19:22

25 Syyskuu

2022

07:14

19:19

26 Syyskuu

2022

07:17

19:16

27 Syyskuu

2022

07:20

19:12

Ilmaisjakelulehti,
jakelu pvä keskiviikko
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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

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin
maanantaina 12.9. Yhtenä
käsiteltävänä asiana aluehallitus käsitteli kunnilta
vuokrattavien toimitilojen
tilannetta.
- Hyvinvointialue tulee
vuokraamaan alueen kunnilta merkittävän määrän
erilaisia toimitiloja. Nyt
olemme tilanteessa, jossa
kuntien näkemys on, että
niiden tulisi saada vuokratiloistaan vähintään 6 prosentin tuotto. Hyvinvointialue sen sijaan katsoo, että
sillä on mahdollisuudet
vuokrasopimuksiin, joissa
on huomioitu 1,5–2 prosentin tuotto, aluehallituk-

LAUANTAISIN
KUUNTELE

sen puheenjohtaja Lasse
Hautala taustoittaa.
- Kuntien kanssa on käyty
syksyn aikana tiivistä, hyvää
keskustelua asian tiimoilta.
Aluehallituksen päätöksen
mukaisesti
vuokrasopimusneuvotteluja jatketaan
seuraavaksi kuntajohtajien,
aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajistojen sekä hyvinvointialueen
ylimmän johdon kesken.
Aluehallituksen kokouksen esityslistalla oli useita
talouteen liittyviä aiheita.
Aluehallitus totesi, että
koska
hyvinvointialueen
vuoden 2023 talousarvion
valmistelu on vielä työn
alla, osa pykälistä siirre-

Viikon kotimainen
ensi-ilta: Häät ennen hautajaisia
Hääsuunnittelija Joannan
(Iina Kuustonen) täytyy
löytää itselleen kulissipoikaystävä, jotta hän voi piristää masentunutta isäänsä.
Kuin tilauksesta Joannan
elämään astelee omalaatuinen hautausurakoitsija
Sakke (Antti Luusuaniemi),
jolla niin ikään on omat
motiivinsa tyttöystävän etsimiselle. Samaan aikaan
Joanna saa mullistavia uutisia, eikä mikään voi palata
enää ennalleen.

tään seuraavaan kokoukseen. Aluehallituksen ylimääräinen kokous tullaan
järjestämään jo tiistaina
20.9. ja sen esityslistalle
siirtyivät asiakasmaksuihin,
omaishoitajien palkkioihin,
välinehuollon palveluverkostoon sekä palvelukriteereihin liittyvät asiat.
Aluehallitus tutustui 12.9.
kokouksessaan palvelusetelikokonaisuuden valmistelun tilanteeseen ja hyväksyi
muun muassa palvelusetelisääntökirjan yleisen osan,
ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelun
palveluseteliarvot sekä lääkinnällisen kuntoutuksen
palvelusetelituotteet ja nii-

den hinnoitteluperiaatteet.
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen perintäpalveluiden tuottajaksi Suomen Kuntaperintä Oy:n.
Lisäksi se päätti henkilökohtaisen avun sijaismaksatukseen sekä omaishoidon ja
perhehoidon palkkioidenmaksuun käytettävän Oima
Saas-palvelukokonaisuuden hankinnasta hyvinvointialueelle.
Aluehallitus myös hyväksyi rikos- ja eräiden riitaasioiden sovittelua koskevan puitesopimuksen. Koko
maakuntaa koskeva sovittelupalvelu siirtyy Seinäjoen
kaupungilta hyvinvointialueen tuotettavaksi 1.1.2023
lähtien.
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Kansainvälisiä opiskelijoita Alavuden yrityksiin
Kaupunginhallitus
päätti
Alavuden kaupungin osallistumisesta Job Well Done-osaajia Kuusiokuntiin ja
Suupohjaan-hankkeeseen
1.12.2022-30.11.2024,
mikäli hankkeen kokonaisrahoitus toteutuu. Hankkeessa edistetään alueen
toisen asteen oppilaitosten
ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainvälisten
opiskelijoiden sijoittumista
alueen yrityksiin työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoihin sekä opinnäytetöihin
liittyvää yhteistyötä.
Suomenselän Moottorikelkkailijat ry:lle myönnettiin 18 767 euron tilapäislaina. Yhdistys on saanut
Kuudestaan ry:ltä saman
suuruisen rahoituksen, jolla
yhdistys hankkii telamönkijän, mönkijän telikärryn,
kuomukärryn ja raivaussahan, joiden avulla kelkkau-

raston turvallisuutta voidaan parantaa.
Hankkeen kokonaiskustannus on 28.873,60 euroa.
Tuki maksetaan hankkeen
valmistuttua, ja maksuviive
voi olla jopa puoli vuotta.
Tilapäislainalla
katetaan
tämä viiveaika.
Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen henkilöstön
siirtymisestä Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein. Alavuden kaupungilta siirtyy
Etelä- Pohjanmaan hyvinvointialueelle 25 henkilöä,
joista vakituisia 23 henkilöä.
Kaupunki on saanut hyviä kokemuksia esimiesten
valtuuksista myöntää sairauspoissaoloa 5 päivän
ajaksi aiemman 1-3 päivän
sijasta. Käytäntö on joustavoittanut menettelyä myös

työterveyshuollossa, jonka
palvelut ovat normaalisti
käytettävissä.
Osassa sairauksia kaupungin on mahdollista saada
tartuntatautipäivärahaa
heti ensimmäisestä poissaolopäivästä alkaen, ja näissä tilanteissa työntekijöitä
kannustetaan
käymään
virallisessa testissä, vaikka
se ei olisi sairauspoissaolon
myöntämisen ehtona.
Kaupunginhallitus asetti
hallinnonaloille talousarvion raamin ja hyväksyi talousarvion laadintaohjeet.
Kuusiokuntien sosiaalija
terveyskuntayhtymän
13.10.2022
pidettävään
yhtymäkokoukseen nimettiin edustajiksi Ari Hakola
(varalla Kalle Peltokangas)
ja Petri Juurakko (varalla
Pentti Ahopelto).

Lamourettes –naistanssijat viettävät tänä
vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan.
pe 23.9. kaksi ryhmämme tanssijaa esiintyy Ähtärissä PUB P-51:ssä.
Illan teemana on suosittu Cat Ladies by Lamourettes.
Suomen
ensimmäinen
naispuolinen Chippendales
-tanssiryhmä
Lamourettes viettää tänä vuonna
20 -vuotis synttäreitään.
Tanssijattaret ovat ehtineet
kiertää maata ristiin rastiin
tämän pitkän taipaleen
kanssa, sillä esiintymisiä on
ollut tänä aikana reilusti yli
1000 kertaa. Suomen maata on kierretty välillä Hanko-Levi useaan otteeseen
ja ulkomaillakin on tullut
vierailtua muutaman kerran. Esiintymismatka Kroatiaan on ollut yksi erityinen kohokohta, sillä tällöin
mukana seurasivat myös tv
-kamerat, jotka taltioivat
tyttöjen matkaa nähtäväksi
koko Suomen kansalle. Lamourettesit ovatkin olleet
mukana lukuisissa tv -oh-

jelmissa tämän 20 vuoden
aikana ja media on muutenkin seurannut tyttöjen
taivalta aktiivisesti menneiden vuosien aikana. Muita
mieleenjääneitä kohokohtia ovat olleet esiintymiset
häissä, polttareissa, kasarmeilla, laivoilla, festivaaleilla, bändien lämppäreinä ja
isojen lehtien syntymäpäiväjuhlilla.
Lamourettes -ryhmän juhlashow on noin 30minuutin
mittainen ja se sisältää osittain aitoa alkuperäistä ohjelmaa, mutta toki mukana
on paljon uuttakin. Mukana
show:ssa on suosituimpia
hahmoja menneiltä vuosilta, sillä eihän koulutyttöjä, sairaanhoitajattaria tai
baywatch -naisia voi mil-

lään jättää iltaohjelmasta
pois. Toki mukana on myös
uusia hahmoja, joiden toivotaan yllättävän katsojia.
Juhlashow:ssa on mukana
myös taidokasta tankotanssia sekä näyttävää twerkkausta js sambaa tilaajan
toiveiden mukaisesti. Nykyään esiintyjäryhmän koko
vaihtelee 2-5 tytön välillä
tilauksesta riippuen. Yleisö pääsee osallistumaan
show:hun mukaan, mutta
miten, se on salaisuus ja
sen näkevät ja kokevat ne,
ketkä saapuvat paikalle
katsomaan esitystä. Juhlavuonna tanssiryhmää täydentää silloin tällöin myös
muutama sirkusartisti, jolloin ohjelmassa on mukana
myös vauhdikkaita pariakrobatianumeroita.
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Alavuden seurakunnassa on ennakoitu tulevaa

Ennen Töysän kirkon iltahartautta piispa Matti Salomäki ja kirkkoherra Jussi Peräaho
nauttivat ohraryynipuuroa ja puolukkakiisseliä kirkon penkeissä.
Alavuden seurakunnassa
on hyvin ennakoitu tulevaa
kehitystä, kun väki sekä varat vähenevät. Ennakoivasti
on sopeutettu myös henkilöstöä. Tätä mieltä oli piispa
Matti Salomäki uransa ensimmäisessä piispantarkastuksessa viime viikonloppuna Alavudella. Salomäki
näki, että talous on hyvällä
mallilla hallitussa muutoksessa.
- Ikävä on, kun rakennuksia joudutaan purkamaan ja
luopumaan niistä. Näihinkin
on ratkaisu löytynyt ja tilat
voidaan jatkossa järjestää,
missä kokoontua ja toimia,
sanoo Salomäki. Hän aloitti
perjantaiaamuna kirkossa
pidetyllä aamuhartaudella
ja vitsaili, onko niin, että
piispa haluaa nähdä teidät
vai te piispan.
Piispa sai kuulla yhteistyöstä sekä varhaiskasvatuksen
että koulujen kanssa. Kirkkomännikön salissa kysel-

tiin piispalta monenlaista,
muun muassa sitä, mikä
on piispan työssä parasta.
Pihamaalla käytiin kolmen
lajin kilpailu. Lajeina oli niin
pallonheittoa kuin pallonkuljetustakin.
Veljekset Keskisellä käytiin
tutustumassa kauppakeskukseen sekä kaupungin
että seurakunnan johto olivat juttelemassa kaupungin
ja seurakunnan yhteistyöstä. Perjantain yritysvierailu
tehtiin myös A-Pesuun.
Lauantaina työskenneltiin
konsulttien johdolla: aamupäivä työntekijöiden kanssa ja puolenpäivän jälkeen
sekä luottamushenkilöt että
työntekijät. Tässä yhteydessä jaettiin seurakuntatyön
ansiomerkkejä työntekijöille ja luottamushenkilöille.
Seurakuntalaiset pääsivät
tapaamaan piispaa Vesitornin toimitilassa vapaamuotoisessa tilaisuudessa.
Sunnuntaina seurakunta-

Maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas
kertoo, kuinka äärimmäisen tärkeä paikka Vaatepankki on ollut ukrainalaisille. Mukana oli MLL:stä
myös Tiina-Kaisa Oja 9-kuukautisen Olivia-tyttärensä kanssa. Ympärillä oli ukrainalaisia sekä tulkkina
toimiva kotiuttamisneuvoja Veronika Marjeta.

laiset osallistuivat runsain
joukoin piispa Salomäen
toimittamaan
messuun.
Messun jälkeen koittivat
vielä piispantarkastuksen
loppulausunnot ja kirkkokahvit.
Vaatepankki sai kiitosta
Yksi perjantai-iltapäivän
tutustumiskohde oli Alavuden Vaatepankki, joka tulee
lokakuussa toimineeksi kolme vuotta. Moni ukrainalaisista on tullut sotaa pakoon
tyhjin käsin ja saanut kaiken tarvittavan Vaatepankista, jonka ovat laittaneet
alkuun diakoni Mirjami Majuri ja esimerkin Vimpelistä
saanut Minna Lassila, joka
sanoo, että Vaatepankki on
kuin hänen lapsensa. Majuri osoitti kiitoksen sanat
ukrainaksi.
Piispa Matti Salomäki kuuli Ukrainasta pakoon lähteneiltä kiitosta Vaatepankin

toiminnasta. Maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas piti Vaatepankkia
äärimmäisen tärkeänä paikkana varsinkin Ukrainan
tilanteessa. Usein heillä on
tullessa mukanaan vain yksi
vaatekerta.
Kotouttamisneuvoja Veronika Marjeta toimi tulkkina.
Yksimaahanmuuttajista,
Valentina Kolomieetsin oli
itse tullut maaliskuussa ja
nyt hänen tyttärensä viisikuisen vauvan kanssa. Hän
sai kaiken Vaatepankista
aina babysitteriä ja häkkisänkyä myöten.
Alavuden Vaatepankki
auttaa kaikkia alueen ukrainalaisia, sillä kotouttamisneuvojalla on ”pankkiin”
avain, joten hän voi tulla
Vaatepankkiin, milloin vain
on tarvetta. Diakoni Mirjami Majuri korosti sitä, että
kynnystä on pidetty mahdollisimman alhaalla kenen
tahansa tulla. Yhteistyössä

Tarja Ylimäki esitteli viljamakasiinin yläkerrassa olevaa kirkkohistorianäyttelyä piispa Matti
Salomäelle. Kuulolla oli muun muassa kirkkoherra Jussi Peräaho.

Valentina Kolomieetsin tuli maaliskuussa ja kertoi, että
viikko sitten oli tullut tytär viisikuisen vauvansa kanssa.
Niin hän kuin tytärkin saivat kaiken mahdollisen Vaatepankista. Tulkkina toimi Veronika Marjeta.

ovat Paja66 ja MLL:n yhdistys, jotta ovia pystytään
pitämän lisää avoinna.
Myös apua saaneet ukrainalaiset ovat ryhtyneet
Vaatepankin vapaaehtoisiksi. Ukrainalaisten tarinat
tulivat piispaakin lähelle, ja
hän arvelee, että monille
tulee mieleen se, kun Karjalasta lähdettiin.
Puuroa ja puolukkakiisseliä
Töysän kirkko oli perjantai-iltana myös yksi kohtauspaikka, jossa saattoi
kuulla ja nähdä piispa Matti
Salomäkeä. Hyvissä ajoin
oli seurakuntalaisia tullut
paikalle nauttimaan herkullista ohraryynipuuroa
puolukkakiisselin kera, joita
tarjottiin sekä lainamakasiinissa että kirkossa.
Ennen iltahartautta piispa
Salomäki ehätti tutustumaan yläkerrassa olevaan

kirkkohistorianäyttelyyn,
jota esitteli Töysä-seurasta
Tarja Ylimäki. Erityisesti
piispaa kiinnostivat vanhat
ruumisvaunut.
Itse lainamakasiini on kesäsunnuntaisin kirkkokahvilana. Nyt kahvila täyttyi
puuron syöjistä, ja jälkiruuaksi olivat kahvit.
Edellisen kerran piispantarkastus on ollut Alavuden seurakunnassa vuonna
2011. Ennen marraskuista
Kuortaneen piispantarkastusta piispa Matti Salomäellä on piispatarkastus Laihialla.
Alavuden kirkkoherra
Jussi Peräaho siirtyy lokakuun alusta Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan
tuomiorovastiksi, silloiselle
Salomäen paikalle. Peräahon tehtävään siunaaminen on lokakuun puolivälin
paikkeilla Lapualla. Yhdessä
keskustellaan sitä ennen
työtehtävistä.

Vaatepankin tarpeellisuutta selvittävät piispa Matti
Salomäelle Minna Lassila, Sirpa Liesmäki sekä Mirjami Majuri. Mukana olivat pappisasessori Elina
Tourunen ja tarkastuksen notaarina toiminut Simo
Ylä-Viteli. Kuulolla oli myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marko Vainionpää.
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AVAS Kodeilla tärkeintä ovat
tyytyväiset asukkaat

Kiinteistöpäällikkö Kari Kirvesmä
puutarhakalusteita sekä grilliä, j
Asemalle Riikunkulman ja Kata
teistön asukkaille.

AVAS Kotien toimitusjohtaja Riitta Jaskari kiittää työyhteisöään. Meillä ammattitaitoiset työntekijät työskentelevät yhdessä tavoitteiden eteen hyvässä työilmapiirissä. Myös huoltoyhtiöiden ja urakoitsijoiden kanssa
hommat hoituvat hyvin.

Käynnissä on vielä perjantaihin saakka Alavuden
Vuokra-asunnot Oy:llä eli
AVAS Kodeilla asukastyytyväisyyskysely.
- Toteutamme vuosittain
asiakastyytyväisyyskyselyn,
jotta pääsemme sekä arvioimaan onnistumistamme,
että suunnittelemaan kehitystoimenpiteitä, toteaa
toimitusjohtaja Riitta Jaskari. Asiakastyytyväisyys on
AVAS Kodeille tärkeä onnistumisen mittari.
Vuokra-asuntoja on noin
700 eri puolilla kaupunkia.
Kaupunki omistaa näistä
suoraan satakunta osakehuoneistoa, joita yhtiö
hallinnoi. AVAS Kotien kiinteistöjä on niin Alavuden
keskustassa, Asemalla, Töysässä kuin Tuurissakin sekä
Sydänmaalla, Taipaleenkylässä ja Ritolassa.
Juuri nyt ei ole rakenteilla uusia rakennuskohteita,
mutta nykyiset asunnot aiotaan pitää hyväkuntoisina
ja viihtyisinä.
- Asunnon hakijoiden
ja asukkaiden odotukset
asunnosta ovat entistä
kovemmat. Me Alavuden
Vuokra-asunnoilla vastaamme tähän muun muassa
kiinnittämällä
huomiota
asuntojen kuntoon ja tarjoamalla asukkaille mahdollisimman viihtyisän kodin,
jossa asukkaat viihtyvät pitkään, kiteyttää Jaskari.
Keskimääräinen käyttö-

aste oli elokuun lopussa 97
prosenttia eli asunnot ovat
hyvin käytössä, joten vuokratuloilla saadaan varat,
joilla toimintaa pyöritetään.
AVAS Kodit perii asukkailtaan ainoastaan todellisiin
kustannuksiin perustuvaa
vuokraa. Alavuden kaupungin omistama tytäryhtiö
AVAS Kodit poikkeaa siis
muista vuokramarkkinoiden toimijoista siten, että
se ei tavoittele asuntojen
vuokratuloilla voittoa.
Asukasvalinnat tehdään
hakijoiden
asunnontarpeen sekä hakemukselle
merkittyjen hakukriteerien
perusteella, ei jonotusperiaatteella. Vuokra-asuntomarkkinoilla tilanne voi
muuttua nopeasti, ja vaikka
juuri nyt ei olisi heti vapaata asuntoa, vuokrausneuvottelijat etsivät kuitenkin
aktiivisesti kriteerejä vastaavia asuntoja.
Netin välityksellä
Toimistolla entisessä
linja-autoaseman kiinteistössä on neljä henkilöä
palvelemassa
asunnon
tarvitsijoita. AVAS Kotien
oma organisaatio on kevyt,
ja yhtiö käyttää tärkeitä
kumppaniyrityksiä ja - yrittäjiä liiketoimintansa tukena, selventää Jaskari.
Tosin kaikki hoituu tänä
päivänä netin välityksellä,
niin asunnon hakeminen

kuin kaikki muukin tarvittava.
Asiakastapaamiset
tapahtuvat toimistolla pääsääntöisesti ajanvarauksella.
- Aika kannattaa aina varata ennakkoon, jos vain
mahdollista. Tällöin ei synny
ruuhkia, ja asiakaspalvelija
on ehtinyt perehtyä asukkaan tarpeisiin jo ennalta,
selventää Jaskari.
Riitta Jaskari aloitti AVAS
Kotien
toimitusjohtajan
vuoden 2019 lopulla. Aiemmin Jaskari on työskennellyt
erilaisissa asiantuntijapalveluiden johto- ja kehitystehtävissä sekä myynnin ja
markkinoinnin parissa.
Hänen lisäksi toimistossa työskentelee kiinteistöpäällikkönä Kari Kirvesmäki, joka valittiin tehtävään
muutama kuukausi Jaskarin
jälkeen. Myös asumisen
palveluasiantuntijaksi tuli
vuoden 2020 lopulla Saija
Kerminen. Vuoden sisällä
saatiin kolme uutta työntekijää. Asumisen palveluasiantuntija Marja-Leena
Pitkänen on ollut huomattavasti pidempään AVAS
Kodeilla.
Jaskarin tehtävänä on
kokonaisvastuu
yhtiön
toiminnasta ja sen tuloksekkaasta johtamisesta ja
kehittämisestä. Toimitusjohtajan työssä on tärkeää
kehittää toimintaa ketteräksi pitäen koko ajan huolta käyttöasteesta ja yhtiön

taloudesta.
Rakennuttamisessa ja
kunnossapidossa toimitusjohtajan oikeana kätenä on
yhtiön kiinteistöpäällikkö
Kari Kirvesmäki. Kiinteistöpäällikkö huolehtii myös
siitä, että asunto
on kunnossa, kun uusi asukas muuttaa sisälle. Saija Kermisen työtehtäviin
kuuluu asuntohakemusten
käsittely, vuokrasopimukset, irtisanomiset, autopaikkavaraukset, asuntojen
avainasiat sekä asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse ja kasvokkain.
Toisinaan Marja-Leena Pitkänen tuuraa AVAS kotien
asiakaspalvelussa. Muutoin
Marja-Leenan tehtäväkenttä rakentuu yhtiön kirjanpidon ja reskontran työtehtävistä sekä laskutuksesta.
Osa Marja-Leenan työstä
on asiakasneuvontaa.
Jaskari kiittelee, että heillä on töissä erittäin osaavia henkilöitä ja tekemisen
meininki on vahva. Hyvää
kanssakäymistä ja yhteistyötä on myös huoltoyhtiöiden, rakennusurakoitsijoiden ja yritysten kanssa.
Kyselyitä asukkaille ja sähköistä asiointia
Kun toimitusjohtaja Riitta Jaskari aloitti tehtävässä,
hänellä oli ensimmäisenä
edessään tilinpäätös ja tulevan vuoden budjetin laa-

dinta. Numeroiden kautta
hän pääsi aika hyvin selville
yhtiöstä. Seuraavaksi hän
aloitti yhtiön strategian
laatimisen yhdessä yhtiön
hallituksen ja henkilöstön
kanssa.
- Strategiaprosessissa
valitsimme keinot, joiden
avulla toimintaa kehitetään, uudistetaan ja linjataan. Lähtökohtana on ollut
asukkaiden tarpeet sekä
perustehtävämme luoda
parempaa vuokra-asumista
jokaiseen elämänvaiheeseen.
AVAS Kodit haluaa toimia
asiakaslähtöisesti. Vuosittain tehdään asukastyytyväisyyskysely, jollainen
on nytkin menossa. Sieltä
saatu arvokas palaute ja
kehitysehdotukset tukevat
tavoitetta kehittyä jatkuvasti paremmaksi. Lisäksi
on käytössä tulokysely tuleville asukkaille ja muuttokysely lähteville asukkaille.
Näin saadaan erilaista palautetta, joka edesauttaa
sitä, että osataan tehdä
asioita, niin kuin asukkaat
haluavat.
- Viime vuoden kyselyssä
vahvuuksiksi nousivat asunnon sijainti, henkilökunnan
ystävällisyys, asumisneliöiden riittävyys ja asunnon
viihtyisyys ja henkilökunnan palvelualttius, toteaa
Jaskari.
Jaskari selventää, että kehittämiskohteiksi nousivat

piha-alueet ja leikkipaikat.
Piha-alueita ja leikkipaikkoja on palautteiden perusteella kierretty ja suunniteltu kunnostustoimenpiteitä.
Joihinkin kohteisiin on jo
tehty aivan uusia istutuksia muun muassa Aseman
alueella. Kunnostuksia on
myös aloitettu Töysän ja
Tuurin alueella.
- Tämän päivän asuminen
edellyttää sujuvia sähköisiä palveluita ja vuokraamisen pitää olla helppoa,
toteaa Jaskari. Sähköisen
asuntohakemuksen tullessa vastaamme jokaiseen
hakemukseen viimeistään
seuraavana
arkipäivänä.
Jos sopiva asunto on vapaana, hakija saa siitä ehdotuksen. Kun hän ilmoittaa
ottavansa asunnon, vuokrasopimus tehdään ripeästi
ja allekirjoitukset hoidetaan sähköisesti. Tämän on
mahdollistanut uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka
on otettu käyttöön viime
vuonna, selventää Jaskari.
-Nyt on menossa käyttöönotosta kakkososio eli
nettiin viedään autopaikat,
avaimet ja huoltokirja, miten huoltoyhtiöt tekevät
työnsä kentällä. Kiinteistöhuolto on ulkoistettu, selvittää Jaskari.
- Syksyn aikana julkaistaan
asukkaiden käyttöön sähköinen vikailmoitus. Mahdollisesti seuraava askel on
se, että asukkaille mahdollistetaan käyttäjäystävällinen palvelualusta OmaAVAS-asukassivut, jossa voi
hoitaa asuntoihin liittyvää
asiointia vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Hyvät sähköiset työkalutmahdollistavat nopean ja
tehokkaan asiakaspalvelun,
kiteyttää Jaskari.
Logo ja brändi on uudistettu. Lisäksi on tehty uudet
kotisivut. Kotisivuilta löytyy
tietoa niin asukkaalle kuin
asunnon hakijalle. Asukasinformaation
tärkeänä
lähteenä ovat kotisivustolla
olevat tiedotteet ja blogi.
Näkyvyyttä on lisätty myös
Facebookissa ja Linkedlissä.
AVAS Kodit pitää myös
löytää ja tätä varten on
tehty Facebook-mainontaa.
Asukkaille tiedottamisesta
huolehdimme myös neljäkuusi kertaa vuodessa jokaiseen AVAS Kotiin jaetta-
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PIRISTYSTÄ SYKSYYN!
SILMÄLASIEN OSTAJALLE
toiset lasit
KAUPAN PÄÄLLE
Syyskuussa
OPTIKKOMME tarkistaa
näkösi ILMAISEKSI.

äki katseli uusia
jotka on laitettu
ajapuiston kiin-

AVAS Kodit-nimellä saatiin pitkä nimi Alavuden Vuokra-asunnot Oy lyhyemmäksi ja
jämäkyyttä sekä uutta ilmettä logoon.

LA 24.9. klo. 11-15
maahantuojan edustajan
esittelyssä syksyn uudet
YALEA, POLICE ja FURLA
-kehysmallistot
Rohkeasti sovittelemaan!
Hyvän Tuurin

SILMÄLASI

ma-pe 10-17
la
10-16

Patunkuja 1, TUURI p. (06) 5125 441

Pajutien kohteessa on myös ulko-ovet uusittu.

Alue on myös saanut uutta pensasaitaa ja kauniita istutuksia.

valla asukastiedotteella.
Remontointiin panostettu
Alavuden Vuokra-asunnot
Oy:llä on noin 15 miljoonan euron arvoinen asuinkiinteistöomaisuus. Viime
vuonna yhtiö investoi noin
miljoona euroa vuokraasuntojen korjauksiin.
- Jatkuva, pitkäjänteinen
korjaustoiminta on tärkeä
osa vastuullista toimintatapaa. Tavoitteenamme on
panostaa edelleen asuinhuoneistokorjauksiin
ja
luoda asumismukavuutta
asukkaille. Tämäntyyppinen korjausrakentaminen
myös työllistää merkittävästi alueen yrittäjiä, sanoo
Riitta Jaskari.
Asunnot tarkistetaan aina
poismuuttojen yhteydessä.
Teemme myös vuosittaiset
ennakoivat kiinteistöjen ja
huoneistojen kuntotarkastuskäynnit. Tarkastuksen
jälkeen tehdyt remontit
sekä vuosittain suunnitelmallisesti tehdyt vuosikor-

jaukset ovat parantaneet
Alavuden Vuokra-asuntojen
laatua.
- Halutuimpia asuinpaikkoja ovat Alavuden keskusta ja Tuuri. Keskustassa on
noin 240 asuntoa ja Tuurissa noin 80 asuntoa.
Aika laajasti myös ulkopaikkakuntalaiset hakevat
asuntoja ja yleensä tulevat
Alavudelle työn perästä.
- Suosikkiasunto on kaksio,
joka on 50-55 neliötä. Suurin joukko on 25-55-vuotiaita, jotka hakevat asuntoja,
sanoo Jaskari. Vain noin 5
prosenttia hakemuksista on
yli 70-vuotiaiden tekemiä.
Asuntokannassa on eniten
kaksioita noin 360 asuntoa.
Asukasvaihtuvuus on
pientä, noin 1-2 prosentin verran. Toki asukkaita
vaihtuu kohteissa, mutta
jotkut ovat asuneet jopa 50
vuotta. Heitä on huomioitu
pitkäaikaisesta asumisesta.
Heille on toteutettu muun
muassa erilaisia asunnon
remontteja.

Tuurin
Grillin
vieressä.
NÄHDÄÄN

SILMÄLÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO:

SU 25.9.

Ajanvaraus p. (06)5125441

APV pesiksen päätöstilaisuudessa
palkittiin kauden parhaita
APV pesiksen kaudenpäätöstilaisuutta
vietettiin
sunnuntaina
11.9.2022
Montulla runsaslukuisen
yleisön edessä. Pesäpallojaoston puheenjohtaja Tero
Juurakko kävi alkuun muutamin sanoin kulunutta
kautta läpi. Ykköspesiksen
osalta kausi oli kaksijakoinen, mutta nousujohteinen
ja katseet on jo suunnattu
ensi kesään. Joukkueen rakentaminen on työn alla ja
tulevaa kautta suunnitellaan jo täydellä teholla.
Kaikkineen APV:lla oli tällä kaudella sarjoissa hieno
määrä joukkueita, yhteensä 15. Lisenssipelaajia oli
yhteensä 182, lisäksi pesiskouluun ja pesisliikkariin
osallistui noin 35 tulevaisuuden pelaajaa. Ilahduttavan paluun pelikentille teki
uudelleen kasattu APV Jytinä, jonka otteita ja peli-iloa
maakuntasarjassa seurattiin
suurella mielenkiinnolla.
Ulkokenttien
suhteen
APV:llä on maakunnallisestikin ajatellen hieno tilanne. Peli- ja harjoituskäytössä on kaksi laadukasta ja
hyväkuntoista kenttää, legendaarisen Montun lisäksi
Tuurin koulun yhteydessä
oleva
hiekkatekonurmi.
Tuurin kentän tärkeys on
tänäkin kesänä tullut selkeästi esiin – Montulla pelattiin kaikkiaan 60 peliä,
Tuurissa 51 ja tällaisen pelimäärän sekä 15 joukkueen
harjoitusten pyörittäminen
yhdellä kentällä olisi melko
mahdoton urakka.
Seuran parhaana pelaajana
palkittiin Miika Anttila
Päätöstilaisuudessa jaettiin
myös palkinnot kuluneesta
kaudesta. Ykköspesiksestä
parhaana pelaajana palkittiin Miika Anttila, parhaana

ulkopelaajana Eemeli Jaakkola ja sisäpelaajana Mikko
Hakomäki.
Merkittävästä teosta pesäpallon eteen annettava
Juurakon Malja ojennettiin
Tuurin kenttäprojektin vetäjälle Hanna Saarenpäälle.
Ensimmäistä kertaa jaetun
Haapa-ahon kiertopalkinnon sai Jaakko Peltokangas.
Tämä kiertopalkinto myön-

netään APV:n valmentajalle, pelaajalle tai muulle
henkilölle, joka omalla toiminnallaan tsemppaa ja
näyttää esimerkkiä. Jaakko
on jo vuosia ollut aktiivinen
toimija pesiskoulun toiminnassa sekä elintärkeä tekijä
seuran toiminnan pyörittämisessä.
Vuoden nuorena tuomarina
palkittiin Anna Siltala, vuo-

den tuomarina Aaron Tusa
ja vuoden valmentajana
Tero Alakurtti. Ryhtitytön ja
-pojan pokaalin saivat Vilja
Vainionpää ja Aatu Haapala.
Ykköspesiksen pelaajat jakoivat kaikille G-E-junioreille mitalit, lisäksi jokainen
joukkue jakoi keskuudessaan kolme kausipalkintoa.

G-pojat:
Lenni Rinta-Säntti, Kimi Yritys, Artturi Mäkelä
G-tytöt:
Iida Paananen, Iina Ahola,
Kiira Vainionpää
F-pojat:
Aarni Kivistö (ulkopeli),
Kristian Katajamäki (tsemppari), Aleksi Taipalus (kehittyjä)
F-tytöt:
Alicia Ala-Luoma, Iida Setälä, Netta Vainionpää
E-pojat:
Miska Matara-aho (tulokas), Juho Mattila (kehittyjä), Oskar Tukeva (vuoden
pelaaja)

E-tytöt (2011):
Vilma Haapanen, Olga Aho,
Iina Ritola (kehittyjät)
E-tytöt (2010):
Veera Saari, Kerttu-Maija
Kujanpää (kehittyjät), Ronja
Ahola (yleispelaaja)
D-pojat:
Joona Saarijärvi (sisäpelaaja), Aatu Keskinen (ulkopelaaja), Matias Paajanen
(joukkuepelaaja)
D-tytöt:
Pinja Viinikka (luottopelaaja), Vuokko Keisala (kehittyjä), Vilja Vainionpää (tehopelaaja)

C-pojat:
Arttu Savola (sisäpelaaja),
Aatu Haapala (ulkopelaaja),
Joona Luoto (joukkueen
hengenkohottaja)
C-tytöt:
Elvi Lamminmäki, Anna Siltala, Viivi Siltala
Miehet piirisarja:
Osku Isokangas (sisäpeli),
Antti Yritys (ulkopeli), Aatu
Haapala (ratkaisija)
Naiset:
Siiri Mäenpää, Kiia Kulha,
Anni Vigren
Miehet maakuntasarja /
APV Jytinä jakaa palkintonsa myöhemmin.
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Ähtärin Oppaat vievät ukrainalaisia kierrokselle
Ähtärin Oppaat tempaisivat
viemällä Ähtäriin tulleita
ukrainalaisia kiertoajelulle
Ähtärin eri kohteisiin noin
parituntiselle kierrokselle.
Oppaat myös kustansivat
linja-auton, johon nousi
hyvin odotuksin parisenkymmentä ukrainalaista.
Tulkkina toimi Oleksandra
Kapiichuk, joka on asunut
jo kymmenen vuotta Suomessa, pääosin Ähtärissä.
Yksi oppaista, Harri Aho
tuumaa, että oppaat halusivat järjestää tämän
kiertoajelun nimenomaan
ukrainalaisille. Oppailla on

ollut joka vuosi kiertoajelu
ähtäriläisille, joiden osanottajamäärä on vuosi vuodelta pienentynyt, koska usea
oli jo ajeluille osallistunut.
- Nyt ajateltiin, että pidetään ähtäriläisille järjestelyissä välivuosi ja nyt osoitetaan tämä ukrainalaisille.
Ahon lisäksi oppaina toimivat Leena Mursu ja Kaija
Raja-aho.
Lähtöpisteessä linjaautoasemalla
puhuttiin
Ähtäristä ja sitten ajettiin
Vääräkoskelle sekä Yamaha Motorille Inhaan. Matka jatkui Tuomarniemelle,

matkailualueelle, kirkonmäelle, sairaalan tienoille,
museolle ja Kantolan teollisuusalueelle. Vielä kaarrettiin Tankki Oy:n, Pirkanlinnan ja Pirkanpohjan ohi
aloituspisteeseen.
Ähtärin Oppaita on kaikkiaan kahdeksan. Heitä valmistui opaskurssilta vuonna
2014.
Kun kierros oli päätingissä
Pekkalan linja-autolla, paljon oli kuultu ja nähty Ähtäriä. Nykyinen asuinpaikkakunta oli tullut tutuksi.

Ähtärin Oppaat veivät ukrainalaisia Ähtärin kiertoajelulle.
Kuvassa on oppaista
kaksi, Leena Mursu ja
Harri Aho ja heidän
keskellään tulkkina
toiminut Oleksandra
Kapiichuk.

Hyvinvointia ja luonnon rauhaa turisteille
kahdella reissulla, samoin
Marja-Liisa Pienimäki Sepänniemen Lomakylästä.
Myös näissä kohteissa vieraat kävivät. Heille oli elämys syöttää Valkeisen poropuistossa poroja ja paistaa
nuotiolla makkaraa.
Luonnon rauhaa

Tuurin Stationilla, entisessä aseman odotushuoneessa Ari Haukka
kertoi heidän yrityksestään. Junavaunut olivat koko kesän täynnä
majoittujia.
Etelä-Pohjanmaalle suuntautuvasta kansainvälisestä
matkailusta suurin osa on
työperäistä. Mitä voisivat
olla ne vetovoimaiset tekijät, jotka saisivat kansainvälisiä turisteja lakeudelle
ja myös Kuusiokuntiin?
Tämä on yksi ydinkysymys,
joka on esillä kansainvälisessä, Leader-rahoitteisessa Hyvinvointia Luonnostahankkeessa.
Hankkeen kansainväliset kumppanit löytyvät Irlannin pohjoisosasta sekä
Maltalla pääsaaren viereiseltä saarelta. Kumpikin
alue edustaa oman maansa

mittakaavassa syrjäseutua,
jonne on hankala houkutella kävijöitä.
Etelä-Pohjanmaalle matkanneet 18 vierasta tutustuivat parin päivän aikana
maakunnan
kohteisiin,
painopisteenä hyvinvointi. Ryhmä eteläpohjalaisia
matkailuyrittäjiä on tehnyt
vastaavan tutustumisreissun sekä Irlantiin että Maltalle. Reissu suuntautui
helmikuussa Irlantiin Inishowenin niemelle ja huhtikuussa Maltan Gozolle.
- Yritämme saada toisiltamme ideoita, miten heille
saadaan turisteja ja miten

meille, vaikkapa Tuuriin,
sanoi yhtenä reissulla mukana ollut Tuuri Stationin
vetäjä Ari Haukka. Ulkomaiset vieraat pistäytyivät
tutustumassa junahotellina
olevaan höyryjunaan, joka
kiinnosti kovasti kävijöitä.
He kummastelivat yritysten lyhyttä kesäsesonkia.
Viimeiset yöpyjät junahotelliin tulivat juuri tuona
päivänä. Tuurissa keskipisteenä oli Timmy, Haukkojen
koira, joka haluaa olla aina
siellä, missä jotain tapahtuu.
Altti Syrjänen Valkeisen
Lomasta oli mukana näillä

Luonnonrauhaa on luvassa Kuusiokuntien luonnossa
liikkuville turisteille. Kuuden tähden reitistöä esitteli
sen projektipäällikkö Emilia
Etula.
Hyvinvointia luonnosta
hankkeen vetäjä Anna Rauha tuumaa, että vieraat ovat
kovasti nauttineet Suomen
matkastaan ja ihmetelleet
juuri luonnon rauhaa. Osa
oli edellisyön nukkunut ulkona, Kyrkösjärven metsässä riippumatossa.
- He ovat nauttineet luonnon läsnäolosta. Gozo saari
on karu saari, vaikka tätä
aluetta vihreämpi, mutta
Etelä-Pohjanmaan metsä ja
luonto ovat tehneet heihin
vaikutuksen.
Viimeisenä päivänä käytiin Isossakyrössä ja myös
Seinäjoella Törnävän kartanossa, missä voi ihailla
Tuurin asemalta aikanaan
purettuja hienoja kaakeliuuneja.
- Jo, kun vieraat olivat tulleet Helsingin lentokentälle,
he olivat aistineet rauhan,
sanoo Salla Kettunen, joka
työskentelee hanketyöntekijänä ja tuo matkailun nä-

Junan yhteisten tilojen junanpenkkeihin istahdettiin toviksi ja tämä ikuistettiin kotiin viemisiksi niin Maltalle kuin
Irlantiinkin. Junahotelli oli elämyksellinen käyntikohde itämaisine tunnelmineen.

Irlantilainen Finbar
McCool hyppäsi junahotellin sisälle yhdessä hankkeen vetäjän
Anna Rauhan kanssa.

kökulmaa. Hankkeen pitäisi
kestää vuoden loppuun,
mutta jatkoa toivotaan saatavan huhtikuun loppuun.
Hankkeessa mukanaolijoiden kokemukset ovat
nostaneet esille esimerkiksi
sen, kuinka laaja käsite on
hyvinvointi ja mitä kaik-

kea luonnosta saatavaan
hyvinvointiin voi sisältyä.
Hankkeessa on lisäksi demonstroitu hyvinvointiteknologiaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi mittaamaan
luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutuksia ihmisen elimistöön.
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Anna-Liisa Viitalan teoksia kirjastossa
Alavuden kaupunki on saanut lahjoituksena AnnaLiisa Viitalan jälkipolvilta
hänen yksitoista maalaamansa teosta, jotka on suurella kiitollisuudella liitetty
osaksi Alavuden kaupungin
taidekokoelmaa. Nämä työt
ovat esillä Alavuden kirjastossa tämän syyskuun.
Viitalalta on sekä akvarelliettä öljytöitä.

Kaupungin taidekokoelma koostuu tällä hetkellä
yli 460 teoksesta. Suuri osa
niistä on saatu yksityisinä
lahjoituksina, joita kaupungille tarjotaan lähes vuosittain.
Osa kokoelman teoksista
on nähtävissä julkisissa tiloissa kuten Alavuden Fasadin käytävillä, mutta niitä
on ripustettu myös työnte-

kijöiden työhuoneisiin ja
kaupungin muihin tiloihin.
Vuonna 1924 syntynyt
ja 20 vuotta sitten kuollut
Anna-LiisaViitala asui Alavuden Asemalla. Hänen töitään on ollut vuosien varrella useissa näyttelyissä.
Kun kirjaston näyttely
päättyy, myös nämä Viitalan teokset löytävät paikkansa kaupungin tiloissa.

Vesiliikuntarieha veti lapsia Kuortaneella
Ensimmäisinä
saapuivat
Kuortaneen Vesiliikuntariehaan veljekset Arno ja
Miska Mustapää sekä Eeti
Arosarka. Wibit-temppurata tuli heti kovaan käyttöön, kun tämä kolmikko
pääsi temppuilemaan sillä
ja
loppuhuipennuksena
laskemaan liukua veteen.
Yhtään huonommaksi ei
jäänyt seuraavana saapunut Ella Holopainen, joka
oli taitava uimaan ja onkin
uinut paljon.
Vesiliikuntarieha avasi samalla Kuortaneen uimahallikauden. Uutta uintikeskusta odotellessa vuonna 1970

rakennettu uimahalli on
sekin yhä kovassa käytössä.
Vesiriehalaisia silmällä pitänyt ja uimaopetusta antava
Anni Yli-Hynnilä laski, että
vesiuintikerhoon tuli 15 lasta, ja kerho tuli täyteen. Uimakoulut alkavat lokakuun
puolella.
Tarkkana seurasi uijia
myös urheiluopistolla liikuntaneuvojaksi opiskeleva
Petra Hulkkonen.
Vapaa-aikasihteeri Jonna
Hakala laskee, että melko
tasaiseen tahtiin kävi vesiliikuntariehassa porukkaa.
Kun koulut olivat loppuneet, uimahalli oli säännöl-

lisen täynnä.
- Mukavasti oli porukkaa
lähtenyt liikkeelle. Tapahtuma oli selvästi tavoittanut
kiinnostuneet ihmiset ja
saimme tosi hyvää palautetta tapahtumasta. Moni
toivoi vastaavaa uudestaan.
Usea myös kuulosteli, onko
vesiesterata vain yhden
päivän uimahallissa, sanoo
vapaa-aikasihteeri Jonna
Hakala.
Myös vesijumpat ja lasten
uimatuokiot herättivät kiinnostusta. Vesijumpissa oli
melko paljon väkeä.

Temppuradassa oli melkoinen loppulasku veteen. Kuortaneella pidettiin
uimahallikauden avaustapahtumana
vesiliikuntarieha.

Ella Holopainen on taitava uija ja oli menossa
uudestaan temppuradalle.

Vesiesteradalla osattiin temppuilla
hyvin ja päivän aikana kyseltiin, onko
rata vain yhden päivän uimahallissa.

Kaupungin lahjoituksena saamat
Anna-Liisa Viitalan teokset ovat
esillä Alavuden kirjastossa syyskuun
ajan.

Lumi otti levollisesti syntymäpäivänsä
Lumi otti rennosti syntymäpäivänsä. Kun lahja piti antaa sille lauantaina yhdeltä,
panda nukkui ja käänsi vain
kylkeä, eikä sitä haluttu kesken unien herättää. Pyry oli
jo aika päiviä noussut päiväuniltaan syömään, kun
Lumi vain nukkua köllötti.
Vihdoin koitti vaaleanpunaisen lahjapaketin aika. 8
vuotta täyttävä Lumi kävi
sitä nuuskimassa, mutta
tuoreet bambut kiinnostivat enemmän, vaikka vaaleanpunaisesta lahjapaketistakin avautui herkkuja.
Lumin oikea syntymäpäivä
oli tiistaina 20. syyskuuta,
mutta Ähtärin eläinpuistossa haluttiin juhlia pandatyttöjä yhdessä. Oli nimittäin
kansainvälinen pikkupandojen päivä, eläinpuiston
Riverin ja Phoenexin nimik-

kopäivä. Lumin juhlat tulivat siinä samalla.
Pikkupandat ovat uhanalaisia. Niiden hyväksi tehtävää työtä voi tukea ostamalla pikkupandapehmon,
jonka tuotosta osa menee
Red Panda Networkille sen
toimintaan pikkupandojen
hyväksi.
Phoenex ja River ovat samana vuonna 2014 syntyneitä kuin Lumikin. Eläinpuistossa pikkupandoille
koittavat uudet ajat, kun ne
saavat piakkoin lisää tilaa
temmeltää. Ennen kettujen
asuttama osa tulee nyt pikkupandoille, ja kettutarha
on muuttanut luontotalon
luo.
Joku lauantain vierailija sanoi, että pikkupandojen lähellä oli selvästi vielä ketun
hajua.

Pyry täyttää ensi heinäkuussa 10. heinäkuuta saman määrän vuosia eli 10.
Silloin järjestetään isot 10vuotissynttärit. Koko tuleva
vuosikin on yhtä juhlaa, kun
eläinpuisto täyttää 50 vuotta. Ähtärin eläinpuisto on
Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto.
Toimitusjohtaja Arja Väliahon mukaan toimintaa
tiivistetään ja nykyinen Ähtäri-hallin lippu- ja matkamuistomyymälä sulkeutuvat talven ajaksi ja siirtyvät
Hotelli Mesikämmeneen
tästä viikonlopusta lähtien.
Lippuja saa näin Mesikämmenestä kuten matkamuistojakin, joita on toki Pandatalossakin. Pandatalo pysyy
kaiken aikaa avoimena.
Syyslomaviikolle on odotettavissa monenlaista ohjelmaa, muun muassa Yöseikkailua ja eläinesittelyjä.
Jo 1. lokakuuta pidetään
Farmilla jälleen maalaismarkkinat, ja sama paikka
on tulossa joulun tunnelmaisille joulumarkkinoille
10. joulukuuta.

Lumi heräsi nuuhkimaan
lahjapakettiaan. Se ei käynyt sitä heti aukaisemaan,
sillä juuri tuodut tuoreet
bambut kiinnostivat enemmän.
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EL ALAVUS: Bingo, joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa. Tervetuloa
pelaamaan kaikenikäiset.
Pollarin metsästysseura Seuran hirviharjoitusammunta päivät
Tusanpuolen ampumaradalla ovat seuraavat: to 29.09. Päivänmäärät löytyvät myös seuran nettisivuilta.
Alavuden Tervajalkojen sauvakävelyt Kirkkovuorella torstaisin klo
18.00.
EL. käsityökerho, aloittelemme taas 15.9.2022 kulttuurikeskuksessa klo 11-13. Tervetuloa myös uudet puikonheiluttajat iloiseen
joukkoomme.
Eläkeliiton Alavuden yhdistys järjestää Tallinnan matkan 28.29.11.2022. Matka sisältää bussikuljetukset koko matkan ajan,
laivamatkat kansipaikoin, buffet-ruokailun laivalla mennen tullen, majoitukset Tallink City-hotellissa ja aamiaiset hotellissa.
Matkan hinta 210€/2-hh ja 240€/1-hh. SITOVAT ilmoittautumiset
21.10.2022 mennessä Reijo Koivuniemi 0400 361 011 tai reiska.
koivuniemi@gmail.com.
Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry kokoontuu 12.10.22 klo.
13.00 kansalaisopistolla. Saamme vieraan palokunnasta Palomestari Petri Yli-Mannilan. Aiheena turvallisuus. Ilmoita tulostasi
0440544668 (arkisin 10-18)
ALAVUDEN RESERVILÄISET ry syyskokous 5.10.2022 klo 19.00.
Kahvitus klo18.30. Paikka: Kansalaisopiston tilat / iso sali Järviluomantie 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA!
Kylätalo Kolmiapilassa jatkuu senioreiden kokoontuminen joka
kuukauden kolmas keskiviikko klo 12.Kahvittelua,gurlinkia ja mukavaa yhdessäoloa--TERVETULOA mukaan

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Vuokraa Alavuden
asemalla sijaitseva Konttuuri juhliisi. Yhtenäinen astiasto ja istumapaikat 60hengelle, hyvin varusteltu keittiö. Ota yhteyttä numeroon 044 9774885/kyläyhdistys tai aseman.konttuuri@gmail.
com
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
Suomenselän Samoilijat ry Sauvakävely joka maanantai klo 9.00.
Kokoontuminen Ähtärin keskustan kuntoradan alailmoitustaululla. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.
Kylien välinen lentopalloturnaus monen vuoden jälkeen Kylätalo Kolmiapilassa 8.10-22 Ilmoittautumisia ja lisätietoja puh
0405188259 tai 0405436711
AGATSUN AIKIDON peruskurssi alkaa Töysässä torstaina 22.9. klo
18.00 ja tiistaina klo 18.00. Voit tutustua lajiin ilmaiseksi kahden
ensimmäisen viikon ajan. Syksyn kurssin hinta on 60 €. Osallistua
voivat aikuiset, yli 14-vuotiaat ja vanhempiensa kanssa myös yli
10-vuotiaat. Harjoitukset Töysän yläasteen tatamiluokassa Keskustie 6. Lisätietoa Erkki Mäki puh. 040 584 6240 ja Agatsun Facebok-sivuilta. Tervetuloa mukaan myös Alavudelta, Kuortaneelta
ja Ähtäristä. Mukaan et tarvitse kuin verkkarit ja t-paidan sekä
iloista mieltä!
Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Ilmoittautuneet, muistutus
yhdistyksen 24.9.2022 tekemästä retkestä Jyväskylän yliopistoon
Sydänten kohtaaminen -konserttiin. Linja-auto lähtee klo 12.00
Alavuden linja-autoasemalta Torikatu 4. Konsertti alkaa klo 15.00.
Ennen konserttia ja väliajan aikana on avoinna kahvila, josta voi
omakustanteisesti ostaa välipalaa (tungosta voi olla niin, että välipalaa voi varata mukaan). Konsertin jälkeen ajellaan Keuruulle
Hotelli Keurusselkään, jossa on buffet-illallinen. Retken hinta 50
€, johon sisältyy matkat, lippu ja ruokailu. Hinta kerätään autossa.
Ke 21.9.2022 klo 15.00 kokoonnutaan taas jäähallin parkkipaikalle. Sitten kävellään rauhallisella tahdilla Vähäjärvi ympäri n. 2,3
km. Kävelyn voi tehdä sauvojen kanssa tai ilman. Kävelyyn voivat
osallistua kaikki liikuntaa harrastavat. Ota siis kavereita mukaan,
koska isommassa porukassa on mukavampaa!
Kaukola-Vehkajoki kyläseura Kuula-hallin liikunta-ilta ke
28.9.2022 klo 17-18.30 Punttisali käytettävissä ilmaiseksi, hallissa lapsille ilmainen peuhukerho. Leikkivälineitä alle 10-vuotiaille,
leikit valvoo naistoimikunta. Lapsi on kerhossa vanhempien vastuulla, kyläseuralla ei ole tapaturmavakuutusta kerholaisille. Kioski/kahvio hallin yläkerrassa. Tervetuloa tutustumaan tiloihimme!
Esim. koko hallia voi vuokrata hintaan 20 e/ tunti.

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12 63300
Alavus KUUSTUPA auki ma,to ja pe Kuustuvalla tehdään käsitöitä,
askartelutöitä. Pidetään laulutuokioita ja kuunnellaan musiikkia.
Rupatellaan kuulumisia ja kahvitellaan hyvässä seurassa. Myös
myynnissä makrame enkeleitä, hattuja, huiveja sekä muuta askartelutuotteita. Tervetuloa toimintaan mukaan. Yhteystiedot
0440544668 (arkisin 10-18)
KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Syksyn kuntoilut alkavat: Kuntosalivuorot uimahallin kuntosalilla torstaisin klo 16-17,
ensimmäinen kerta 6.10 ja syksyn viimeinen 15.12. Keilailuvuorot joka toinen tiistai (parilliset viikot), ensimmäinen kerta 4.10 ja
syksyn viimeinen 13.12. Kaikki joukolla mukaan kuntoilemaan.
Alavuden Avantouimarit ryn sääntömääräinen vuosikokous torstaina 22.9.2022 klo 18.00 Kulttiksella, Järviluomantie 5. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan toimintaan liittyvistä asioista. Kahvitarjoilu. Hallitus.
Talviuintikausi alkanut. Avantosauna lämpiää entiseen tapaan
maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 16-22. Kauden jäsenmaksu vahvistetaan vuosikokouksessa. Kertamaksu kaudella
on 4€/kerta.
Kuortaneen Latu ry. Syysvaellus yhdessä Töysän Talsijat ry:n
kanssa la 1.10. Valkealammen maastossa. Matkat 4,5 km ja 7,2
km. Omat eväät mukaan. Vaelluksen päätteeksi Kuortaneen Latu
tarjoaa lättykahvit. Kokoontuminen ja lähtö Mäyryn Nesteeltä
täysin autoin klo 9. Tiedustelut Ulla-Riitta 050 350 8325. Tervetuloa!
Tervajalkojen opastettu syysvaellus la 8.10. Okslammille. Lähtö
klo 10 Fasadin pihasta (Taitotie 1 Alavus). Keittoruokailu ja nokipannukahvit Tervakodalla. Kaikki tervetuloa!
KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Syksyn kuntoilut alkavat: Kuntosalivuorot uimahallin kuntosalilla torstaisin klo 16-17,
ensimmäinen kerta 6.10 ja syksyn viimeinen 15.12. Keilailuvuorot joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 12-13, ensimmäinen
kerta 4.10 ja syksyn viimeinen 13.12. Kaikki joukolla mukaan kuntoilemaan
KUORTANELAISET mutta toki muutkin ostajat. Roosanauhan
myynti alkaa torstaina 22.9.2022. Nauhan hinta on 5€/ nauha.
KUORTANEEN SYÖPÄKERHOLAISET myyvät Roosanauhoja 22.9 eri
liikkeiden pihoissa. TERVETULOA ostoksille, tuotto menee hyvään
tarkoitukseen. Kerhot saavat tuotosta pienen osan käytettäväksi
kerholaisten virkistykseen ym! Syöpäyhdistykseen voi liittyä myös
kannattajajäseneksi, kaavakkeita on myyjillä mukana. Pohjanmaan syöpäyhdistyksen sivuilla voi myös liittyä jäseneksi! Kiitos
etukäteen ostajille!
Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho koolla ke 28.9. klo
12 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri.
ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KOKOUS 3.10 KULTTIKSELLA KLO
11 JA JUMPPA KLO 10. LAULUTILAISUUS LUKKARINHOVISSA KESKIVIIKKONA 12.10 KLO 13 MARI JÄRVISEN JOHDOLLA.

Eläkeliiton Kuortaneen yhdistys ry. Miesten kuntosali tiistaisin
Uimahallin kuntosalilla klo 17-18.00. Naisten entinen aika klo 1617.00. Uimahalli yleinen aika klo 17.00 alkaen. Lipun hinta 1,00€/
kerta. Korttia saa ostaa Urheiluopiston vastaanotosta. Urheiluopisto saattaa tehdä muutoksia aikatauluihin. Tervetuloa kuntoilemaan!
Alavuden kansalliset seniorit: Tervetuloa elokuviin Kino Kyntäjään 27.9. kello 17.30. Ohjelmassa kotimainen uutuus Mielensäpahoittaja Escortia etsimässä.Lipun hinta 11 euroa. Ota mukaan
kaverisi/ystäväsi.
Alavuden Senioriopettajat Kulttis-Folk päätöskonsertti Monkey
Island viihdekahvilassa sunnuntaina 18.9 klo 16.00. Luvassa monimuotoista kansanmusiikkia ja muuta kivaa kokemista. Lähde
mukaan ! Vapaa pääsy !
Alavuden kuulokerho tiedottaa ( KLP) Kuulolähipalvelu 21.9.2022
Klo 10-12 Kuulolaitteiden patteria ja letkua myynnissä Kuustuvalla järviluomantie 12 Alavus 12.10 klo 13.00 saamme vieraan
palokunnasta Palomestari Petri Yli-Mannila ilmoita tulostasi 0503651174

Poikittaisliikenteen solmukohdat auki
Etelä-Pohjanmaan
liiton
maakuntavaltuuston puheenjohtaja, ähtäriläinen
kansanedustaja
Mikko
Savola avasi kolmen maakunnan liiton yhteisen poikittaisliikenneseminaarin
viime viikon keskiviikkona
eduskunnassa. Tilaisuudessa havainnollistettiin kansanedustajille poikittaisiin
rata- ja tieyhteyksiin liittyviä haasteita.
Tilaisuudessa kuultiin
Vaasa–Seinäjoki–Jyväskyläkehityskäytävän esimerkein
poikittaisliikenteen tilanteesta. Kuultavana oli niin
ikään kuljetusliikenteen ja
matkailun näkökulma.
- Yhteysväli on ollut veitsen terällä vuosikymmeniä.
Koko sen ajan, jonka itse
olen toiminut kuntapäättäjänä, maakuntahallinnossa tai kansanedustajana,
olemme vuodesta ja vaalikaudesta toiseen joutuneet
ajamaan poikittaisyhteyksien asiaa monenlaisin karvalakkivaltuustoin, Savola
muistuttaa.
Savola korostaa, etteivät

radat ja valtatiet voi kulkea
vain etelä–pohjoissuunnassa ja että maakuntakeskusten välillä on oltava riittävät
ja toimivat liikenneyhteydet. Toimiva poikittaisliikenne tukee niin koulutusta, työ- ja elinkeinoelämää
kuin ympäristöystävällistä
liikkumista.
Jokainen maakuntakeskus Suomessa on huolehtinut vuosien saatossa
mahdollisimman nopeista
liikenneyhteyksistä Helsinkiin. Savolan mukaan se on
ymmärrettävää ja erittäin
tarpeellista.
- On kuitenkin erittäin
selvää, etteivät radat ja valtatiet voi kulkea vain etelä–
pohjoissuunnassa ja niin
ikään on selvää, että maakuntakeskusten välillä on
oltava riittävät liikenneyhteydet.
Savola huomauttaa, että
Haapamäen rata on joskus
uhattu laittaa rullalle. Yhteinen vaikutustyö on kuitenkin tuottanut tulosta, ja nyt
Haapamäen radalla rullaavat kiskobussit ja VR:n osto-

palvelusopimuksen eli niin
sanotun velvoiteliikenteen,
osalta liikenne on turvattu
vuosikymmenen loppuun
saakka. Tulevaisuudessa tavoitteena on radan sähköistäminen koko pituudeltaan
ja henkilöliikenteen vuorojen muokkaaminen paremmin ihmisiä palvelevaksi.
Valtatie 18 oikaisu
- Valtatien 18 oikaisu ja kehittäminen vaativat jatkossakin pitkäjänteistä työtä.
Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä
yhteisvälillä on useita parannuskohteita.
Suurimpana tulppana Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen
välillä nykyisellään Väätäiskylän kautta kiertävä linja ei
vastaa käsitystä valtatiestä,
vaan vaatii kauan odotetun
Myllymäki–Multia-välin oikaisun, Savola toteaa.
Tilaisuuden eduskunnassa järjestivät yhteistyössä
Etelä-Pohjanmaan,
Pohjanmaan ja Keski-Suomen
maakuntien liitot.

Ka n s a n e d u s t a j a
Mikko Savola avasi
kolmen maakunnan
järjestämän poikkittaisliikenneseminaarin eduskunnassa. Kunnollisen
poikittaisyhteyden
saaminen on elintärkeää
kaikille
näille aluielle. Kuva:
Etelä-Pohjanmaan
liitto

Ähtärissä käynnistyy
puhelukampanja yrittäjille
Ähtärin kaupungin elinvoimatoimi toteuttaa syyskuun lopulla-lokakuun alkupuolella
puhelukampanjan,
jossa
yrityksiä tavoitellaan automaattipuheluilla. Kampanjan aikana kontaktoidaan
kaikkia niitä ähtäriläisyrittäjiä ja -yrityksiä, joilla on
voimassa olevat yhteystiedot Ähtärin yritys- ja palveluhakemistossa.
Puhelukampanjan tavoitteena on antaa yrittäjille
tietoa Ähtärin kaupungin
elinvoimatoimen palveluista ja samalla avata kätevä
yhteydenottokanava elinvoimatoimen asiantuntijoihin. Automaattipuhelu
on kestoltaan muutaman
minuutin. Vastaanottaja voi
halutessaan jättää puhelun
aikana yhteydenottopyynnön, jolloin elinvoimatoimesta soitetaan hänelle
henkilökohtaisesti.
Kaupunginjohtaja, elinvoimatoiminnasta vastaava
Jarmo Pienimäki kertoo,
että
automaattipuhelut
ovat
konkreettinen osa Ähtärin
kaupungin tuoreen elinvoimaohjelman jalkautusta.
- Kunnan elinvoimaa edistetään yhteistyössä yrittäjien, kaupungin ja muiden
keskeisten toimijoiden kesken. Haluamme näiden
puheluiden ja muiden toimenpiteiden, kuten elinvoimatoimen yrityskäyntien
myötä, tarjota kiireisille
yrittäjille mutkattoman tavan saada tukea yritystoi-

mintansa kehittämiseen.
Äänensä robottipuheluille on antanut Ähtärin elinvoimakoordinaattori Pertti
Nurmi.
- Ennen puhelua yrittäjä
saa tekstiviestin, jossa kerrotaan, että tulemme lähestymään
häntä robottipuhelun muodossa. Jokaista yrittäjää tavoitellaan kaksi kertaa. Jos
häntä ei onnistuta tavoittamaan puhelimitse, voi viestin sisältöön tutustua
sopivammalla ajalla teks-

tiviestitse tulevaa ohjetta
noudattamalla, kertaa Nurmi
prosessin kulkua.
Hän myös muistuttaa yrittäjiä, että oman yrityksen
tietojen
oikeellisuus yritys- ja palveluhakemistossa kannattaa
käydä varmistamassa sekä
automaattipuheluita että
myös asiakkaiden yhteydenottoa varten. Hakemisto löytyy muun muassa
Ähtärin kaupungin verkkosivuilta.

Ähtärin kaupunki toteuttaa syyskuun lopulla-lokakuun
alussa puhelukampanjan alueen yrittäjille. Äänen robottipuheluille on antanut elinvoimakoordinaattori Pertti Nurmi. Kuva. Maarit Rapp

Lakeuden Portti

11

HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKORJAAMO

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

AUTOKOULU

Remontoimme seinät, lattiat, katot
ja keittiöt sekä teemme kalusteiden asennusta.
Kaikkiin kohteisiin.
Myös puusepäntyöt

040 665 2070
DGZRRGȴ

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO

PELTISEPÄNTYÖT

LVI-ALAN PALVELUT





  


  

PELTISEPÄNTYÖT

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

ASENNUS & MAALAUS
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KIRJANPITOPALVELUT
Jääkiekko
Pelilista: viikko 38 Alavus Areenalla
-La 24.9. klo 11:00 U14 AA: APV-KeuPa HT
klo 13:45 U19 Ss-karsinta: APV-Hermes Osterbotten
klo 17:00 N Mestis karsinta: APV-Kiilat
-Su 25.9. klo 10:00 U9 pelitälli: APV valkoinen-S-kiekko
punainen
APV musta-S-kiekko sininen
klo 10:50 U9 pelitälli: APV keltainen-S-kiekko punainen
KieHa-S-kiekko musta
klo 11:55 U9 pelitälli: APV musta-KieHa punainen
APV valkoinen-S-kiekko sininen
klo 12:45 U9 pelitälli: APV keltainen-KieHa
KieHa punainen-S-kiekko musta
klo 16:00 U19 Ss-karsinta: APV-Sport
klo 18:30 U13 AA: APV-Virkiä sininen

VUOKRATAAN
OK-TALO
ALAVUDELTA
Lisätied.

0400 320 682
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Kulttis Folkin päätöskonsertti soi kauniisti sunnuntaina
Viime sunnuntaina Alavuden uudessa monitoimikahvilassa, Monkey Islandissa järjestettiin Kulttis
Folkin päätöskonsertti, jossa esiintyivät Kulttis Folkin
kansanmusiikkikurssilaiset
sekä Alavuden kaksriviset.
Alavuden vanhan Osuusmeijerin tilat täyttyivät perinteisen kansanmusiikin
ystävistä, paikalle saapuen
noin 60 musiikin ystävää,
paikan yrittäjät Anu Pynttäri
ja Rolle Saarinen toteavat.
Kulttis Folk- tapahtuma oli
kansanmusiikkikurssin päätöskonsertti, sisältäen hyvänmielen kansanmusiikkia
Suomesta, sekä maailmalta
kurssiorkesterin
voimin.
Kurssiorkesterin lisäksi estradilla esiintyivät Alavuden
kaksiriviset. Konsertin kesto
oli vajaan tunnin mittainen,
ja esitys toteutui kahvilan
sisätiloissa.

Konsertin
pääjärjestäjiin
kuului alavutelainen, paikkakunnalla asuva Miia Palomäki, joka itsekin esiintyi
konsertissa. Tunnelma konsertissa oli välitön, loistava
ja mukaansatempaava- paikalla olleet kommentoivat

tapahtumaa ja siellä vallinnutta tunnelmaa.
Monkey Island toimi esiintymispaikkana jälleen moitteettoman upeasti. Anu ja
Rolle ovatkin tähdänneet
siihen, että ihmiset tahtoisivat järjestää heidän

tiloissaan enemmän erilaisia tapahtumia. Seuraava
tilaisuus, joka järjestetään
Monkey Islandissa on Monkeys Comedy Club, jonka
ajankohta on 30. syyskuuta.
Terhi Sytelä

Kulttis Folk- musiikki-ilta Alavuden Monkey Islandissa
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Oma Säästöpankin
Debentuurilaina 1/2022 tarjoaa
vakaata tuottoa
• Merkintäaika 15.9.–29.9.2022
• Minimimerkintä 5 000 euroa
• Laina-aika 5 vuotta 4 kuukautta

Tarja Pollari
konttorinjohtaja
Alavus Keskusta
020 758 2268

3,00 %

*

kiinteä korko
ilman kuluja

• Koron maksu vuosittain
• Ei merkintäpalkkiota
• Ei kuluja

Tuula Mäntylä
konttorinjohtaja
Alavus Tuuri & Ähtäri
020 758 2269

Santeri Mäkelä
palvelupäällikkö
Kuortane
020 758 2796

TERVET
ULOA
PULLAK
AHVEIL
LE
Alavude
n Kesku
Alavude
stan,
n Tuurin
,
K
u
ortanee
ja Ähtär
n
in kontt
oreihin
pe 23.9.
klo 10-1
4

Tule käymään tai varaa sinulle sopiva palveluaika p. 020 764 0600 tai osoitteessa omasp.fi
Puhelun hinta 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.

*Tämä on mainos. Lainan korko on verollinen 3,00 % kiinteä vuotuinen korko. Lainan emissiokurssi on kiinteä 100 %. Arvopaperin todellinen tuotto emissiokurssin ollessa 100 % on
sama kuin nimelliskorko. Laina-aika on 5 vuotta 4 kuukautta ja lainan pääoma maksetaan takaisin erääntyessä 01/2028. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman ja odotetun
tuoton menettämisestä. Lainalla ei ole vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla. Tuottotavoitteessa ei ole huomioitu veroja ja mahdollisia
tarjoajasta riippumattomia kuluja. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua Finanssivalvonnan hyväksymään tarjousesitteeseen, joka on saatavana Oma Säästöpankin
konttoreista sekä verkkosivuilta omasp.fi/debentuurilaina. Finanssivalvonnan hyväksyntää tarjousesitteelle ei pidä ymmärtää tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä
markkinalla otettavien arvopapereiden hyväksymiseksi.

Oma Säästöpankki

Alavus Keskusta, Järviluomantie 6
Alavus Tuuri, Alavudentie 515
Kuortane, Keskustie 40
Ähtäri, Ostolantie 12

omasp.fi

www.lakeudenportti.com
ISOJAKO JOKA VIIKKO
info@lakeudenportti.com

Valoa ja varjoja sekä
pöllöjä hintoja Alavudella
Valoa ja varjoja -tapahtuma järjestetään Alavudella
jo viidettä kertaa syyskuun
viimeisenä
perjantaina
30.9.2022. Tapahtumassa
on pimeneviin syysiltoihin
sopivaa ohjelmaa; aarteen
etsinnästä discoon alkaen iltapäivästä ja jatkuen
iltamyöhään. Tapahtumaalueena on Alavuden ydinkeskusta ja Huhtalavan
ympäristö. Luvassa on eri

tahojen yhteistyössä suunnittelemaa toimintaa.
Tapahtuma on kaiken
ikäisille tarkoitettu hyvän
mielen tapahtuma. Pääjärjestäjinä on Alavuden
kaupungin nuorisopalvelut
yhteistyössä liikunta-, kulttuuri- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa, ja ohjelma on maksutonta.
Tänä vuonna Valoa ja
varjoja -tapahtuma saa

seurakseen keskusta-alueen yrittäjien iltamyyntitempauksen. Markkinointitapahtumaan osallistuvat
yritykset valaisevat keskustan pitämällä liikkeen ovia
myöhään auki.
Tarjolla on aivan pöllöjä tarjouksia, tapahtumaa
ja erilaisia aktiviteetteja,
joista lisätietoa saa muun
muassa Facebook-tapahtumasivulta Valoa ja Varjoja

Valoa ja varoja-tapahtuma saa seurakseen Alavuden keskustan yrittäjien iltamyyntitempauksen

Englanninkurssit Alavudelle ja Ähtäriin
Lakeudenportin
kansalaisopiston syyskausi alkoi
toissaviikolla ja vilkasta on
ollut. Rehtori Arto Juurakko
arvelee, että nyt päästään
lähelle ennen korona-aikaa
vallinnutta tilannetta. Joihinkin ryhmiin on pitänyt
saada lisää tilaa, erityisesti
liikuntaan. On toki ollut sellaisiakin kursseja, joihin ei
ole yhtään ilmoittautunutta
missään kolmessa kunnassa. Tällainen on Muistojen
albumi-kurssi.
Sienikurssit vetivät hyvin.
Niin Kuortaneella kuin Alavudellakin oli parikymmentä henkeä mukana.
Matkan varrella on toivottu englannin kielikursseja.
Usein järjestämisen este
on ollut opettajan puute,
joka on nyt korjaantunut.
Petroskoista tullut Mariia
Iashinkina pitää sekä englannin alkeiskurssia että
keskustelukurssia. Kyse on
pätevästä kieltenopettajasta.
Tiistai-iltana 20.9 alkavat
kurssit Alavuden lukiolla
ja Ähtärissä Ähtärin yhteiskoululla keskiviikkona
21.9. Näihin voi ilmoittautua vielä myöhemminkin
eli mukaan mahtuu, vaikka
ensimmäinen päivä onkin
Alavudella ohi. Kun opet-

taja saatiin, tieto näistä
kursseista ei vielä ehtinyt
opinto-oppaaseen.
Venäjän kielikoulutus ei
lähde liikkeelle, mutta ukrainalaisten suomen opetus toteutuu. Ryhmät maahanmuuttajille ovat sekä
Alavudella että Kuortaneella. Maahanmuuttajille
saatiin opettajaksi Patrycja
Sobczyk.
Lakeudenportin kansalaisopisto järjestää kaksi
käsityöretkeä. 8. lokakuuta
lähdetään käsityöretkelle
Seinäjoen käsityömessuille
ja samalla Lankavan materiaalimyymälään Kauhavalle.
Lähtö on Ähtäristä Alavuden kautta Kuortaneelle.
Toinen käsityömatka suuntautuu Tampereelle Suo-

Sekä englannin alkeiskurssi että englannin
keskustelu
käynnistyvät. Alavudella ilta oli jo tiistaina, mutta Ähtärissä
tämä keskiviikko.

men Kädentaidot-messuille
20.11. Tämä reissu lähtee
Kuortaneelta
Alavuden
kautta Ähtäriin. Kyse on Euroopan suurimmasta käsityöalan messutapahtumasta. Molemmissa oppaina
toimii Raija Nikkola.
Tansseista baletit lähtivät
liikkeelle. Kuortanetta lukuun ottamatta muut tanssikurssit eivät vetäneet.
Joillekin kädentaitokursseille on vielä tilaa.
Yleisluento Kuuntele sydäntäsi pidetään toisin kuin
kirjasessa on kerrottu viikkoa myöhemmin eli 5. lokakuuta Huhtamäkisalissa
Alavudella kello 18. Lääkäri
Erkki Kesti puhuu sydänterveydestä.

