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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

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

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 30.9. KLO 18.30 
LA 1.10. KLO 17.15 

KE 5.10. KLO 17.30 
K12/9, 13! 

SUN KINO: 
PE 30.9. KLO 17.30 
SU 2.10. KLO 18.15 

K12/9, 13! 
KINO KYNTÄJÄ: 
PE 30.9. KLO 18.00 
TI 4.10. KLO 17.30 

S, 13! 
SUN KINO: 
LA 1.10. KLO 15.45 
KE 5.10. KLO 17.15 

S, 13! 

PELLE HERMANNI
SUN KINO: 
LA 1.10. KLO 14.00 
S, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 1.10. KLO 15.15 
SU 2.10. KLO 16.00 

S, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 29.9. KLO 18.00 
K12/9, 13! 

Viimeinen 
näytös!

MIELENSÄPAHOITTAJA ESKORTTIA ETSIMÄSSÄ
KINO KYNTÄJÄ: 
KE 28.9. KLO 18.00 
LA 1.10. KLO 15.45 

SU 2.10. KLO 16.30 
KE 5.10. KLO 18.00 

SUN KINO: 
LA 1.10. KLO 18.00 
SU 2.10. KLO 16.00 

K7, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 30.9. KLO 20.30 
LA 1.10. KLO 19.30 
KE 5.10. KLO 19.45 

K16/13, 13! 

SUON VILLI LAULU 
KINO KYNTÄJÄ: 
KE 28.9. KLO 17.30 
K12/9, 12! 

Viimeinen 
näytös!

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 29.9. KLO 18.30 
LA 1.10. KLO 18.15 
K12/9, 13! 

SU 2.10. KLO 18.00 
TI 4.10. KLO 18.00 

SUN KINO: 
TO 29.9. KLO 19.00 
PE 30.9. KLO 19.30 
KE 5.10. KLO 19.30 

K12/9, 13! 

AVATAR (2022 UUDELLEENJULKAISU)
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Perjantai   30.9.           Sirja, Sorja

Lauantai  1.10.             Rauno, Rainer, Raine, Raino

Sunnuntai  2.10.           Valio 

Maanantai  3.10.          Raimo

Tiistai  4.10.                    Saija, Saila

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  28.9.        Arja

28 Syyskuu        2022        07:22                      19:09  

29 Syyskuu        2022        07:25                      19:06 

30 Syyskuu        2022        07:28                      19:02  

01 Syyskuu        2022        07:30                      18:59 

02 Syyskuu        2022        07:33                      18:56 

03 Syyskuu        2022        07:36                      18:52 

04 Syyskuu        2022        07:38                      18:49 

Päivämäärä                         Auringonnousu                 Auringonlasku

                                      Ilmaisjakelulehti, 
                                      jakelu pvä keskiviikko 

Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö:   Pe klo 16.00 mennessä,
painovalmiit Ma klo 10.00 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    29.9.              Mikko, Mika, Mikael, Miika,
                                       Miikka, Miska, Miko, Mikaela 

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
&

LAUANTAISIN
  KUUNTELE

Kantakaa toistenne 
taakkoja, niin te to-
teutatte Kristuksen 
lain.

Gal. 6:2

Alavus-Kuortane-Ähtäri

8.10. Käsityöretki Seinäjoen käsityömessuille ja lankavan 
materiaalimyymälään (1104100), reitti Ähtäri-Alavus-Kuor-
tane, ilm. 2.10. mennessä
20.11. Käsityöretki Suomen Kädentaidot -messuille Tampe-
reelle (1104101), reitti Kuortane-Alavus-Ähtäri, ilm. 13.11. 
mennessä

Alavus:

5.10. Yleisluento: Kuuntele sydäntäsi (1050101), Erkki Kes-
ti, Huhtamäkisali (HUOM! MUUTTUNUT AJANKOHTA!)
12.10. Yleisluento: Finnmarkin päiväretkikohteet 
(1050102), Harri Ahonen, kirjasto
15.10. Yleisluento: Puolustuspoliittinen katsaus (1050107), 
Jussi Niinistö, yläkoulun sali (yhteistyössä Alavuden Rotary-
klubin kanssa)
8.10. Nuortenteatteri (1102103), Annika Purho, kulttuuri-
keskus, ilm. 2.10. mennessä

Kuortane:

11.10. Yleisluento: Finnmarkin päiväretkikohteet 
(1050202), Harri Ahonen, kirjasto
8.–9.10. Kevyen musiikin kurssi kaiken tasoisille laulajille 
(1101210), Matti Taskinen, Alavarin koulun musiikkiluokka, 
ilm. 2.10. mennessä
11.10. Tulityökurssi (9999202), Juha Kallio, Leppälän koulu, 
ilm. 1.10. mennessä

Ähtäri:

5.10. Yleisluento: Ruokavalion merkitys sydänterveydelle 
(1050407), Sirkka-Liisa Havunen, Hantsa
19.10. Äänimaljarentoutus (8301430), Kirsi Sinisalo, ilm. 
13.10. mennessä

Syksyllä alkaneiden kurssien kurssimaksujen maksami-
seen käy ePassi, Smartum tai TYKY+. Maksu tulee suorit-
taa ennen laskutusta, 30.9. mennessä. Maksuasioissa ole 
yhteydessä opiston toimistoon.

Luennot ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista.

Lisätiedot kursseista ja luennoista sekä ilmoittautuminen 
https://opistopalvelut.fi/lakeudenportti tai p. 044 550 
1952 ja 040 571 1847.

Su 2.10. Klo 10 Kummikirkko Alavuden kirkossa, 
                Tuomi, Setälä.
              Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Mäki, Setälä.
Ti 4.10. Klo 18 ”Juurileipää Raamatusta”-tilaisuus 
                Olohuoneella, Esa Luomaranta.
Ke 5.10. Klo 13 Diakoniapiiri Töysä-talolla.
           Klo 18 Siioninvirsiseurat Olohuoneella, Martikainen, 
            Lilja Lindholm, Alpo Järvi, kahvit.
Su 9.10. Klo 13 Messu kirkossa, Martikainen, 
                 Rami Niemi, Järvinen.
Ti 11.10. Klo 12 Lähetyksen käsityöpiiri Töysä-talolla.
                Klo 19 Uskon ja elämän ilta Alavuden kirkossa, 
              Esko Piiroinen, Lasse Pesu, Järvinen, Caritas-kuoro.
Ke 12.10. Klo 18 Raamattuopetustilaisuus kirkossa, 
                Juha Vihriälä.
 Klo 17 Iltaperhekerho Vesitornilla. Ruokailu 5€/
                perhe. Ilmoittautuminen 0401689321.

Alavuden seurakunta
Töysän alue
Töysä-talo, Rantatie 2, 63600 Töysä
puh. (06) 515 0700
Seurakuntatoimisto avoinna ke klo 9–11                                                                                           
Diakoniatoimiston vastaanotto ajanvarauksella 
p. 050-3121504.

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

 KATOAVAA....

Syksyn kauneus mykistää,
kun Luoja luonnon värittää.
Lehdet kauniin ruskan saa, 
niitä kilvan nyt katsokaa.
Vain lyhyt on loisto sen,
kun myrsky saa riipien,
lehtien loiston ja kauneu-
den, elämä lyhyt kuin kuk-
kien.
Puut jo lehtensä varistaa,
kun myöhäis-syksy saa,
Niin paljaita oksia,
saamme vain katsella.
Näin ihmisen elämää saa,
luontoon usein verrata.
Hetken kesti tuo nuoruus,
katosi elosi kauneus.
Vain Herran armo pysyy 
ain.
Häneltä elon  lahjaksi sain.
Elämän jälkeen ikuisuus, 
siinä vielä toivo uus.
Jeesus sen lahjoittaa,
armon , jonka saa omistaa.

     Alli Kulju     19.9-22

Kesäpesä-kahvilassa 

 14.10.2022 saakka arkipäivisin 
 ma-ti-ke-to-pe  kello 11-16 sekä
 tiistai-iltaisin klo 18-20.
    
Tarjoamme kävijöille iloa, virkistystä sekä yhdessäoloa ja il-
maisen kahvikupposen äärellä on mahdollisuus keskustella 
myös elämän tärkeimmistä asioista.  
    
Se löytyi Mission aikana suomalaisiin koteihin jaetaan yli 
kaksi miljoonaa missiokirjaa. Kirjasta ei jaeta niihin kotei-
hin, joissa on ilmaisjakelukielto. Halutessaan kirjasen voi 
maksutta saada soittamalla mediamission ilmaisnumeroon 
0800 135135. Myös Kesäpesä-kahvilassa on missiokirjaa 
saatavilla.  Missiokampanja Kuortaneella huipentuu  

 Kuortaneen seurakuntatalolla 
 Sunnuntaina 16.10. klo 16.00  
 Se löytyi  -Missiotapahtumaan

Missiotapahtumassa puhuu Kuortaneen kirkkoherra Vesa 
Rasta ja pastori Tuomas Vuorinen Pietarsaaresta. Musiikis-
sa: Hope-kuoro Alavudelta. Mukana: Tuomo ja Raija Sep-
ponen.

Missiokampanjan toteutamme Kuortaneella yhteisvoimin 
yli seurakuntarajojen. Nähdään!

KUORTANEELLA Se löytyi Missi-
okampanja jatkuu: Tavataan kahvi-

kupposen äärellä kirkkorannan 

Viikon kotimainen ensi-ilta: Sieniretki
Sieniretki on JP Siilin ohjaama ja käsikirjoittama tajuntaa-
laajentava komedia kaikille aikuisille.

Martti Suosalo on PJ, elokuvakäsikirjoittaja. Ville Myllyrin-
ne on Jami, autokauppias, PJ:n paras ystävä. Molemmat 
ovat kyllästyneet siihen, miten piinallisesti oma pää on jä-
mähtänyt uomiinsa. He päättävät tehdä asialle jotakin ja 
vuokraavat saaristosta mökin viikonlopuksi, räjäyttääkseen 
tajuntansa — taikasienillä. Pieni irtiotto miesten kesken 
karkaa käsistä, kun useat kohtaamiset kääntävät heidän 
suunnitelmansa päälaelleen.

Hulvattomien käänteiden täplittämän Sieniretken ytimessä 
kuplii miesten syvä ystävyys ja haave siitä, että vielä keski-
iässäkin voi muuttua. Retken näyttämönä toimii maailman 
uljain saaristo. 

Suosalon ja Myllyrinteen lisäksi elokuvassa nähdään Satu 
Silvo, Minttu Mustakallio, Jaana Saarinen, Eero Ritala, Vesa 
Vierikko, Anu Sinisalo, Titta Jokinen, Sanni Haahdenmaa, 
Heidi Herala ja Tatu Siivonen. Sieniretken on tuottanut Se-
veri Koivusalo. Elokuva on kuvattu Turussa ja Turun saaris-
tossa kesällä 2021. 

   www.lakeudenportti.com
ISOJAKO JOKA VIIKKO       
   info@lakeudenportti.com
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Töysän seurakuntakodin 
hanketilanteesta keskustel-
tiin viime viikon keskiviik-
koillan Alavuden kirkkoval-
tuustossa. Kirkkovaltuusto 
antoi valtuudet kirkkoneu-
vostolle alkaa valmistella 
seurakuntakodin määrä-
rahan nostamista, urakka-
tarjouksen hyväksymistä ja 
kirkkovaltuuston kokousta 
lokakuulle.
Kirkkoneuvoston kokous pi-
detään 29. syyskuuta.
Töysän seurakuntakodin 
määrärahaa nostettaisiin 
noin 200 000 euroa. Hallin-
tojohtaja Hannele Hannuk-
sela laskee, että kustannus-
arvio nousisi 30 prosenttia 
alkuperäisestä. Töysän seu-
rakuntakodista jätettiin yksi 
tarjous, jonka jätti Raken-
nusliike Ruuhilehto.
Lokakuun alulle tulisi kirk-
kovaltuuston kokous, jossa 
asiasta vasta lopullisesti 
päätetään. Jos päätös on 
myönteinen, Töysän seu-
rakuntakotia voisi päästä 
rakentamaan jo tämän vuo-

Töysän seurakuntakoti voisi alkaa tänä vuonna
den puolella.
Vaihtoehtoina olivat kirk-
kovaltuustossa joko tämä 
määrärahan nosto tai ote-
taan aikalisä. Aikalisä tar-
koittaisi muutaman vuoden 
viivytystä. Kirkon pariksi 
tarvitaan toimitilat Töy-
sään.
Alavuden seurakuntatalos-
ta ovat valmistuneet alus-
tavat luonnospiirustukset. 
Kirkkovaltuustossa käytiin
läpi piirustuksia, eikä kirk-
kovaltuustossa tullut ilmi 
muutostarpeita.
Alavuden seurakuntatalo 
etenee Hannukselan mu-
kaan jatkossa omalla pai-
nollaan. Seurakuntatalon 
on suunnitellut Arkkitehti-
toimisto Jorma Paloranta ja 
siellä on pääsuunnittelijana 
Elina Siltasalmi.
- Alavuden seurakuntatalon 
suunnittelu on mennyt niin, 
että viime syksystä lähtien 
on kyselty kommentteja 
työntekijöiltä, neuvostolta 
ja valtuustolta pohjaksi seu-
rakuntatalon valmisteluun.

Huhtikuussa oli seminaari, 
jossa käytiin läpi vuoden 
toimintaa, mutta myös seu-
rakuntataloja.
Ennen kuin arkkitehdit 
lähtivät suunnittelemaan, 
kerättiin vielä työntekijöil-
tä ja luottamushenkilöiltä 
suunnitteluun tarpeita ja 
näkökohtia. Arkkitehdit kä-
vivät katsomassa paikan ja 
kuuntelemassa tarpeet Ala-
vudella heinäkuun alussa. 
Elokuun puolivälin paikkeil-
la on saatu alustavat luon-
nokset, joita on katsottu 
kiinteistötoimikunnassa, 
neuvostossa ja nyt valtuus-
tossa. Myös työntekijöiden 
kanssa on piirustukset tut-
kittu.
Lähiaikoina seurakunnan 
sivuille on tulossa linkki vi-
deoon Alavuden seurakun-
tatalon alustaviin luonnos-
piirustuksiin, jossa näkyvät 
myös suunnitellut sisätilat. 
Uudessa seurakuntatalossa 
olisi vaalea tiiliverhoilu.
Nykyisen seurakuntatalon 
purkamisurakasta pyyde-

tään lähiaikoina tarjouksia 
Hilmassa.
Alavuden seurakuntatalon 
purkamisesta on lainvoi-
mainen päätös viime vuo-
den puolelta, samoin rivita-
lon osuudesta on purkulupa 
jo paljon aiemmalta ajalta.

Vuodeksi vt. kirkkoherraksi 
tuleva Rami Niemi kävi esit-
täytymässä kirkkovaltuus-
ton alussa. Hän sai viime 
keskiviikkona virkamäärä-
yksen Lapuan tuomiokapi-
tulilta. Hän aloittaa viralli-
sesti 1. lokakuuta, mutta on 

tehnyt perehtymispäiväal-
kuun, joten konkreettisesti 
ensimmäinen aloituspäivä 
on 7. lokakuuta.
Tiedoksi tuli kirkkoherra 
Jussi Peräahon irtisanou-
tuminen tehtävästään 1. 
lokakuuta.

Tässä näkyy, miten tuleva Alavuden seurakuntatalo sijoittuu tontille. Kyse on vasta 
luonnospiirustuksista, jotka ovat Arkkitehtitoimisto Jorma Palorannan käsialaa.

Alavudella seurakuntavaa-
leihin lähdetään kuudella 
valitsijayhdistyksellä ja 57 
ehdokkaalla. Valtuustopaik-
koja on 23, kun niitä vielä 
istuvassa kirkkovaltuustos-
sa on 27. Edellisvaaleissa 
ehdokkaita oli 61.
    Alavuden Sosialidemo-
kraatit: Kaisa Javanainen, 
Maire Koskinen, Jorma Mä-
kiranta, Topi Onnela ja Tarja 
Ylimäki.
   Keskusta ja sitoutumat-
tomat: Kaisla Aho, Mauri 
Anttila, Olavi Hankaniemi, 
Tarja Hautarinne, Jari He-
lander, Kari Hämäläinen, 
Merja Koivumäki, Piia Kor-
honen, Taneli Korkatti. Eli-
na Krihvel, Terttu Liesmäki, 
Jouko Majamaa, Sami Ma-
juri, Mikko Mursula, Hanna 
Murtomäki-Kukkola, Mervi 
Mäki-Neste, Nina Niemi-
nen, Marja-Liisa Pienimäki, 
Maria Sivula, Markku Vii-

tala, Kaija Soini, Mika Uu-
sitalo, Markku Viitala, Soile 
Välimaa, Asko Yli-Kätkä.
    Kokoomus ja sitoutumat-
tomat: Pirjo Jokinen, Ari 
Mäki, Anja Onnela, Juha 
Rikala.
   Sinapinsiemen: Pentti 
Ahopelto, Markus Kivistö, 
Seija Kouvalainen, Marika 
Mäkelä, Reijo Penninkan-
gas, Esko Piiroinen Esko, 
Auli Pollari.
   Tie-Totuus-Elämä: Pekka 
Kaihoniemi, Pirjo Kaiho-
niemi, Matti Mikkola, Yrjö 
Paukkunen, Tanja Pääkkö, 
Pirkko Raja-aho, Juha Soini, 
Sari Suosalo, Aki Vuorela.
   Turvaksi kotikirkko: Outi 
Hiirikoski, Ritva Iivonen, 
Maria Kaijankangas, Päivi 
Kangas, Sari Karhukorpi, 
Anitta Marttila, Taina Vie-
runketo, Riitta Åkerman.

Kuortaneella sopuvaalit

Kuortaneen seurakunnassa 
ehdokkaita on tämän vuo-
den vaaleissa 14 eli yhtä 
monta kuin valtuustopaik-
koja on jaossa eli seura-
kunnassa ovat sopuvaalit. 
Nykyisin kirkkovaltuustossa 
on 15 jäsentä. Ehdokkaita 
tuli nyt yksi vähemmän.
     Kaikki ehdokkaat ovat sa-
malla Uudistuva seurakun-
ta -listalla.
   Uudistuva seurakunta: 
Jari Ala-Lahti, Elina Eini Tel-
lervo Eskeli, Jaakko Antero 
Haapala, Pirjo Maarit Hau-
taniemi, Leena Marjaana 
Keski-Salmi, Lea Sisko Ki-
venmäki, Veikko Elias Kon-
tola, Eila Valpori Kuusisto, 
Tapio Jaakko Laaja, Jukka 
Matti Lahtela, Arto Tapio 
Ojala, Ritva-Annukka Salmi-
nen, Aaro Markku Saunala, 
Sinikka Anna-Liisa Sulin.
       
Ähtärissä kaksi listaa

Ähtärin seurakunnassa vaa-
leihin lähdetään kahdella 
listalla: Perussuomalainen 
ehdokaslista ja Yhteinen 
Ähtäri-ehdokaslista. Ehdok-
kaita on yhteensä 35.
  Valtuustopaikkoja on jaos-
sa nykyinen määrä eli 19.
    Edellisissä vaaleissa eh-
dokaslistoja oli neljä ja eh-
dokkaita yhteensä 39.
   Yhteinen Ähtäri-lista: Ulla 
Akonniemi, Ritva Eloranta, 
Helena Hautakangas, Mai-
re Hautoniemi, Kirsi Hirvi-
lampi, Marjut Humalamäki, 
Sanni-Maiju Kantoniemi, 
Reija Kaskimäki, Eija Kivin-
ummi, Kari Kivinummi, Anu 
Kujansuu, Elina Latvanen, 
Teija Nurmela, Arja Ollikai-
nen, Jani-Hannu Ollikainen, 
Pasi Poukka, Elina Pusaa, 
Hannu Riihimäki, Rikhard 
Roth, Helena Salokangas, 
Ari-Pekka Ström, Reima Se-
tälä, Eira Vanhatupa, Pirkko 

Koiramäki, Jorma Yli-Kaa-
tiala.
  Perussuomalaiset-lista: 
Juha Nortunen, Virve-Ma-
ria Myllyaho, Harri Mutka, 
Ville-Markus Luhtala, Jari 
Lind, Anu Huhtinen, Jarmo 
Helin, Esa Heinänen, Mari-
ka Nortunen, Sirpa Kuivala.

Alavudella kirkollisvaaleissa 57 ehdokasta

Ähtärin kirkkovaltuuston 
on jaossa nykyinen määrä, 
19 kirkkovaltuustopaik-
kaa.
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Drive in-kyltti opastaa ajamaan rakennuksen takapuolelle.  

Drive in-tilaukset otetaan 
vastaan puhelimella, jossa 
on näyttöruutu.

Iso kesäterassi on käytössä, kun ilmat uudestaan läm-
penevät. Sisään pizzeriaan pääsee myös pyörätuolilla. 
Enis Catovic on tyytyväinen pizzerian alkuun.

Drive in tarjoaa mahdollisuuden tilata pizzaa tai vaikka 
hampurilaisen autosta. Enis Catovic näytti, että tästä pai-
netaan nappia. Yksisuuntainen liikenne kiertää rakennuk-
sen

Alavuden entistä karhuvaakunaa kunnioitetaan pizzerian 
nurkkaan saadulla puisella karhulla, jonka äärellä ovat Ra-
miza ja Enis Catovic sekä heillä töissä oleva Elena Buryki-
na.

Tämä pizza on ollut suo-
sittu, Route 66, jossa on 
kotimaista lihaa. Pizzaa 
esittelee kokenut tekijä Enis 
Catovic.

Nyt Lounas 66 on saanut 
pizzerian, joka on rakennet-
tu itse lounaspaikan viereen 
entiseen opetuskeittiöön. 
Pizzojen lisäksi sieltä saa 
niin kebabit kuin hampuri-
laisetkin sekä salaatit. Sin-
ne on myös drive in, jolloin 
ostettavan saa suoraan au-
toon. Toissa viikon perjan-
taina käynnistynyt pizzeria 
on otettu hyvin vastaan.
  Jos joku osaa pizzanteon 
niin Enis Catovic, sillä hän 
paisteli kymmenisen vuotta 
pizzoja silloisessa Tropica-
nassa aivan Alavuden kes-
kustassa. Tämä pizzeria si-
jaitsee hyvällä paikalla, sillä 
kantatie 66 menee aivan 
vierestä ja tuo asiakkaita 
niin lounaalle kuin nyt piz-
zeriaankin.
   Kun autolla ajetaan raken-
nuksen takaosan vierustaa 
drive in-kaistaa, ulkoseinäl-
lä näkyy tarjolla oleva piz-
zalista. Nappia painamalla 
ikkuna avautuu ja saa pal-
velun. Sisällä on näyttöruu-
tu ja puhelin, jota kautta 
otetaan tilaus vastaan. Pois 
on yksisuuntainen reitti.
  Pizzoja on kymmenen eri-
laista ja lisäksi perhepitsa 
ja pitsoja saa valinnaisilla 
täytteillä. Luonnollisesti 
menussa on kasvispitsa ja 
pizzoja saa tilattaessa myös 

Lounas 66 avasi vierustalle erillisen pizzerian

gluteenittomina ja laktoo-
sittomina. Erityisen suosit-
tu on tähän asti ollut Route 
66, jossa on pekonia, kink-
kua, salamia, pepperonia, 
anasta tai sipulia. Listalla on 
myös lasten pizza.
    Kaikki liha on kotimaista. 
Grillistä saa monenmoista, 
muun muassa talon nau-
danlihapihvejä lohkoperu-
noilla.
  Kaikki hampurilaisannok-
set sisältävät myös juoman. 
Pizzeriaan ollaan hakemas-
sa A-oikeuksia.
  Pizzoissa on myös karhu-
pizzaa, jossa ei ole nimestä 
huolimatta karhunlihaa. 
Tällä pizzalla kunnioitetaan 
Alavuden entistä karhuvaa-
kunaa. Puinen karhu seisoo 
pizzerian nurkassa ja vie-
ressä on Alavus-standardi.
   Itse pizzerian ravintolasali 
on tilava, noin 40 hengelle. 
Pizzerian isäntä oli hakenut 
juuri pizzojen taikinan rul-
lauskoneen Saksasta asti.
   Historian havinaakin si-
sustuksessa näkyy, sillä 
esillä on edesmenneen Ari 
Isokankaan käyttämä lei-
pälapio. Seinillä on paikal-
listen urheilijoiden paitoja 
ja lippiksiä aina Jari-Matti 
Latvalasta ja Teemu Asun-
maasta lähtien.
   Jotain muutakin histori-

allista on jäljellä. Luukku 
pizzeriasta lounaspuolelle. 
Siinä lukee vielä, että ”Ope-
tuskeittiö”. Kaksi televisi-
oruutua on tulossa, jossa 
pyörivät mainokset.

Iso terassi edessä

   Nyt luonnossa näkyy jo 
syksyn ruskaa, mutta ke-
vään koittaessa voi pizzat 
syödä isolla kesäterassilla, 
joka on rakennettu pizze-
rian eteen. Pizzeriaan on 
esteetön kulku, sillä sinne 
pääsee myös pyörätuolilla.
  Ramiza ja Enis Catovichillä 
on paljon suunnitelmia laa-

jentuneille tiloilleen. Tulos-
sa ovat saunatilat kuukau-
den kuluttua. Nytkin on jo 
pienempi sauna käytössä.
    Näin eri ryhmät voivat 
tulla sekä pizzalle että sau-
nomaan yksityistilaisuu-
teen. Wc-tilat on uusittu. 
Eteistiloihin tulee kesällä 
jäätelönmyyntiä.
  Pizzoja voi myös tilata etu-
käteen ja käydä sitten nou-
tamassa. Sama pätee myös 
lounasravintolaan, joka 
pyörii entiseen malliin.
  Näin syyskautena ja tule-
van talven aikana pizzeria 
on päiväsaikaan kiinni, sa-
moin maanantaina. Arki-
päivinä paikka on avoinna 
15.30-21 ja lauantaina ja 
sunnuntaina pizzeria avau-
tuu jo kello 11. Lauantaina 
aukiolo on kello iltayhdek-
sään ja sunnuntaisin kello 
17 saakka.
   Kotiinkuljetusmahdolli-
suutta voi myös kysäistä 
keskustan alueelle.

Kuortaneelle on haettu ensi 
kesän lauantaiksi 17.6. Sil-
ver-tason yleisurheilukiso-
ja, samantasoisia kilpailuja 
kuin Kuortane Games oli 
menneenä kesänä. Liikun-
tasihteeri Tuomas Mikkola 
toteaa, että vielä on selvit-
telyn alla, onko Kuortane 
osana Motonet GP:tä. Hän 
toivoisi, että näin olisi, sillä 
tämä olisi kisasarjalle hy-
väksi, samoin kotimaisille 

urheilijoille.
   Kisat ovat nyt viikkoa en-
nen juhannusta kuten oli 
nytkin kesällä, vain päivä-
määrällisesti yhtä päivää 
aiemmin. Vuonna 2024 on 
mahdollisuus Kuortaneella 
ajoittaa Kuortane Games-
kisat jälleen tunnetulle pai-
kalleen juhannukseen.
   Menneen kesän olosuh-
teet olivat vaikeita, satoi 
koko ajan enemmän tai vä-

hemmän. Talous otti tästä 
parisenkymmentätuhatta 
euroa takkiin, koska pääsy-
lipputulot eivät olleet en-
nakoidut. Kisojen budjetti 
oli noin puoli miljoonaa 
euroa. Kuortaneen Eliittiki-
sat ry:n osuus on tästä noin 
225 000 euroa, joka suurin 
piirtein riittääkin.
   Säästä huolimatta Mikko-
lan mielestä tulostaso oli 
parhain, mitä on ollut. Hän 

ei tarkoittanut yksittäistä 
tulosta, vaan ylipäätään. 
MM-kisat lähestyivät ja pis-
teitä haluttiin.
  Urheilukattauksessa oli 36 
maata ja noin 60 ulkomaa-
laista urheilijaa. Kaikkiaan 
heitä oli noin 230. 
  Marraskuun alkuun mene-
vät päätökset, missä kisa-
sarjassa Kuortane on. 

Kuortaneella isot Gamesit 17.6.

Sota jatkuu, me laskemme
      ilmoitushinnat alas.
        Kysy marraskuun 
         tarjoushinnat !!
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Arkkitehtina työskennellyt Markku Lahtinen on 
kuvannut tässä Ylistaron Torkkolaa. 

Kuortanekin on ikuistunut Olli Mäkelän piirroksiin, erityi-
sesti vanhojen pohjalaistalojen pihapiirit. Tämä piirros on 
Ruonalta.

Syyskuu oli omistettu Kuor-
taneen kirjastossa Olli Mä-
kelän ja Markku Lahtisen 
piirroksille ja akvarelleille. 
Kyse on nurmolaisesta en-
tisestä Ilkan toimittajasta 
Mäkelästä ja kaupunkisuun-
nittelijana elämäntyönsä 
tehneestä arkkitehdista 
Lahtisesta, joita yhdistää 
paitsi tämä näyttely, niin jos 
kouluajoista lähtien solmit-
tu ystävyys ja taide. Tämä 
kaikki on perua jo Sahalah-
delta, joka on nyttemmin 
Kangasalaa, jossa molem-
mat kävivät oppikoulunsa.
  Tämä näyttely on erikoi-
nen, koska tauluissa on 
myös tekstejä. Jotain uutta 
on tulossa kirjastoon loka-
kuuksikin, kun kuortanelai-
nen Leena Jussila tuo esille 
piirroksia ja julisteita.
   Olli Mäkelä ja Markku 
Lahtinen ovat pitäneet yh-

Kahden kaveruksen näyttely Kuortaneella

teyksiä ja yhdessäkin on 
käyty paljon piirtelemässä 
sekä kotikulmilla Kangasal-
la, että Tampereella, mutta 
myös Etelä-Pohjanmaalla.
   - Olemme kierrelleet Ylis-
taroa, Ilmajokea, Seinäjo-
kea, Isoakyröä, vähän joka 
puolella, mutta Kuortaneel-
la emme ole yhdessä olleet 
piirtämässä, miettii Olli Mä-
kelä, joka esitteli näyttelyä.
     Hän oli viime keväänä 
Iltalian Bolognassa kymme-
nisen päivää ja uurasti joka 
päivä piirroksia, joita on iso 
joukko näyttelyssä. Niis-
sä näkyy niin päivämäärät 
kuin tekstityksetkin.
   Kun toimittajana Olli Mä-
kelä on tottunut laatimaan 
juttuihinsa kuvatekstejä, 
nämä töiden kirjoituksetkin 
ovat vähän sellaisia, tosin 
tekstit ovat paljon pitem-
piä.

  Bolognassa Olli Mäkelä 
oli käynyt kerran aikaisem-
minkin ja on reissannut 
muutoin paljonkin Italiassa. 
Italian matkat ovat usein 
suuntautuneet Roomaan. 
Jos matka onnistuu, reissus-
ta tulee ikään kuin piirros-
tarina. Jokainen matka on 
näin kuin oma tarinansa.
  Pari, kolme vuotta Mäkelä 
sanoi tehneensä ahkerasti 
taidetta. Koko ikänsä hän 
on piirtänyt, kuten Markku 
Lahtinenkin. Molemmilla 
on nyt eläkkeellä aikaa tai-
teeseen.
  Markku Lahtinen on 
kymmeniä vuosia liikku-
nut Etelä-Pohjanmaalla, 
koska hänen vaimonsa on 
Ylistarosta, jossa heillä on 
mökki. Hänen teoksissaan 
on muun muassa Ylistaron 
Torkkolaa. Mäkelän yhdes-
sä työssä näkyy Lahtinen 

piirtämässä ja myös hänen 
vaimonsa. Myös tämä työ 
on sanoitettu.

Piirroskirjoja

  Molemmilta on näyttelyssä 
piirroskirjoja. Olli Mäkelällä 
on yhdessä kirjassa kuvia 
Kuortaneelta, niin Ruonalta 
kuin Rasinperästäkin.
   Kun hän osti pakettiau-
ton, hän ajatteli hetimiten 
ajaa Kuortaneelle, jossa 
hän piirteli vanhoja pohja-
laistaloja niin Ruonalta kuin 
Rasinperästäkin. Häntä vie-
hättävät vanhat talot, jotka 
ikään kuin elävät koko ajan.
   Olli Mäkelä luonnehtii, 
että Markku Lahtisella on 
häntä tarkempaa tyyliä, 
musteella tehtyä, ja hän 
itse sanoo ”huitelevansa” 
vapaammin. Hänen Bolog-
nan työnsä on lyijykynällä 

Nurmolainen Olli Mäkelä piirteli viime keväänä 
matkallaan Bolognassa ja asetti yhdessä kave-
rinsa Markku Lahtisen kanssa yhteisnäyttelyn 
Kuortaneen kirjastoon syyskuun ajaksi.

hahmoteltuja, ja vesiväriä 
on päällä.
     - Olen tyytyväinen pa-
perin laatuun ja kokoon, 
myös kierrelehtiöön, hän 
kirjoittaa yhteen Bolognan 
työhönsä.
  Ennen koronaa Mäkelä 
oli neljänä syksynä Espan-
jan Torreviejassa. Viimeksi 
hän maalasi koko reissun 

kolmen viikon ajan ja siellä 
syntyi kolme luonnoskirjaa.
   Olli Mäkelältä ja Markku 
Lahtiselta on esillä yhtei-
nen piirroskirja, joka syn-
tyi pari vuotta sitten, kun 
heillä oli yhteinen näyttely 
Kangasalla. Heillä on ollut 
Kuortaneen kaltaisia yh-
teisnäyttelyitä lisäksi myös 
muun muassa Pälkäneellä 
ja Ylistarossa.

Ähtäri laittaa vauhtia valokuituun niin, että tavoitteena on jopa 100-prosenttinen verkko-
kattavuus.

Ähtärissä kartoitetaan 
mahdollisuutta vauhdittaa 
kylien valokuituverkkojen 
rakentamista osana Kuu-
destaan ry:n Vauhtia valo-
kuituun-hanketta. Tavoit-
teena on sataprosenttinen
verkkokattavuus.
   Ensimmäisessä vaiheessa 
kyläyhdistyksille ja muille 
kylien aktiiveille järjeste-
tään infoja, joissa esitel-
lään valokuituhankkeiden 
rahoitus- ja toteutusmah-
dollisuuksia. Tukikelpoiset 
valokuituhankkeet pyritään 
toteuttamaan vuoden 2026 
kesäkuun loppuun mennes-
sä.
    Tavoitteena on mahdol-
listaa ähtäriläistalouksille 
ja vapaa-ajan asukkaille 
kohtuuhintainen valokui-
tuliittymä EU-tuen ja kun-
taosuuden turvin. Kaupun-
ginjohtaja
   Jarmo Pienimäki sanoo, 
että Ähtärin kaupungin ta-
voitteena on ennen pitkää 
saada Ähtäriin satapro-
senttinen peitto valokuidun 

osalta. Vielä tähän tosin 
on matkaa, sillä Traficomin 
mukaan Etelä-Pohjanmaal-
la oli vuoden 2021 lopussa 
kiinteän laajakaistan (100 
Mbit/s) piirissä keskimäärin 
45 prosenttia alueen talo-
uksista, kun koko Suomen 
osalta luku on 71 prosent-
tia.
   Pienimäen mukaan nyt 
on hyvä hetki suunnitella 
valokuiturakentamista Äh-
tärissä, sillä tukea suunnit-
teluun ja rahoitukseen on 
tarjolla.
   -  Aiomme kutsua kyläyh-
distyksiä ja aktiivitoimijoita 
koolle vielä tämän syksyn 
aikana kuulemaan aihees-
ta lisää. Nopea nettiyhte-
ys mahdollistaa joustavan 
asioinnin, tehokkaan etä-
työskentelyn ja -opiskelun. 
Ikäihmisille se tarjoaa pa-
remmat mahdollisuudet 
hyödyntää vanhushoidon 
uudistuvia verkkopalvelui-
ta.
   Vauhtia valokuituun-hank-
keen tietoverkkotiedottaja 

Piia Korhonen sanoo, että 
valokuitu on sijoitus tule-
vaisuuteen.
   - Valokuidulla saadaan vä-
hintään 50 vuodeksi vakaa, 
häiriötön, huippunopea in-
ternetyhteys, jonka tiedon-
siirtokapasiteetti on lähes 
rajaton. Kuluttaja tai yritys 
saa vastinetta rahoilleen, 
sillä tuleva ja lähtevä ver-
kon siirtonopeus on sama, 
eikä siihen vaikuta esimer-
kiksi verkon käyttäjämäärä 
tai sää.
     Kuudestaan ry järjestiva-
lokuituinfon Ähtärin Mylly-
mäen Kioski-kahvio Myllys-
sä torstaina 22.9. Ähtärin 
kaupungin ja Kuudestaan 
ry:n yhteinen valokuituin-
fo, johon toivotaan kyliltä 
mahdollisimman laajaa 
osallistumista, järjestetään 
Pirkanlinnan auditoriossa 
tiistaina 11.10. klo 18.00.

Ähtärin valokuituhankkeisiin laitetaan lisää vauhtia
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Etelä-Pohjanmaan Ely-kes-
kus on tämän syksyn aikana 
aloittamassa tiesuunnitel-
man laadintaa Ruonan ja 
Menkijärven välille. Suun-
nittelua varten on saatu 
250 000 euron rahoitus.
    Suunnittelualue rajautuu 
Kuortaneen päässä kanta-
tiehen 66 ja Menkijärven 
päässä joitain satoja met-
rejä Alajärven suuntaan 
maantien 711 Menkijär-
ventien ja Ahonmäentien 
liittymästä.    Kokonaisuu-
dessaan suunnittelualueen 
pituus on noin 15 kilomet-
riä.
    Maantie kulkee suurim-

Menkijärventie pääsee tämän syksyn aikana suunnitteluun. 
Järviseudulle suuntautuva tie on ollut pitkään suhteellisen 
huonossa kunnossa, ja tiellä on paljon rekkaliikennettä.

Menkijärventie pää-
see suunnitteluun

maksi osaksi pohjavesialu-
eella, ja tämä tuo omat piir-
teensä suunnitteluun.
    Ely-keskus pyytää kunnan 
edustajia hankeryhmään. 
Hanke sijoittuu kolmen 
kunnan alueelle, joskin La-
puan kaupungin alueella 
hanke kulkee hyvin pienen 
matkan.
   Kuortaneen kunnanhal-
litus nimesi Kuortaneen 
kunnan edustajiksi tiesuun-
nitelman laadintaa
koskevaan hankeryhmään 
teknisenjohtaja Martti Ran-
nan ja ympäristöpäällikkö
Jukka Kotolan.

Kuraattori Heli Ahomaa ja 
seurakunnan nuorisotyön-
tekijä Riikka Aittolampi ja 
nuorisotyönohjaaja Soile 
Autio olivat mietteliäinä il-
lassa, jossa puhuttiin ähtä-
riläisnuorista. Tilanne Ähtä-
rissä ei ole kovin paha.

Ähtärin valtuustosali oli täynnä, kun siellä keskusteltiin 
paikkakunnan nuorten asioista hyvinkin monipuolisesti. 
Puheenjohtajana ja illan avaajana toimi sivistys- ja henki-
löstöjohtaja Eija Kuoppa-aho.

Ähtärin valtuustosali oli 
täynnä, kun sinne kokoon-
nuttiin keskustelemaan, 
mikä on nuorten tilanne 
tänä päivänä. Lasten ja 
nuorten hyvinvointi on yh-
teinen asia. Jos edellisissä 
kouluterveyskyselyn tulok-
sissa ähtäriläisnuorten ah-
distuneisuus hyppäsi valta-
kunnan tason yläpuolelle, 
tilanne on nyt tasoittunut.
    Kaupungin sivistys- ja 
henkilöstöjohtaja Eija 
Kuoppa-aho oli tyytyväi-
nen, että niin monelta eri 
sektorilta oli väkeä kokoon-
tunut paikalle. Pohjana oli 
kouluterveyskyselystä teh-
tyjä tuloksia vuodelta 2021. 
Siinä käytiin läpi otteita 
4.-5. luokkien sekä 8.- ja 9.-
luokkien tuloksista.
   - Tuskin päästään koskaan 
siihen, että kaikilla olisi 
kaikki hyvin ja pitää muis-
taa, että suurimmalla osalla 
ovat asiat hyvin. Ähtärissä 
on tavallisia nuoria, jotka 
elävät tavallisten nuorten 
elämää. On niitä, jotka 
voivat huonosti, ja yksikin 
huonosti voiva lapsi on lii-
kaa, sanoo Kuoppa-aho.
     Yhtenä pulmana ovat 
nuoret, jotka eivät uskalla 
tulla sosiaalisiin tilanteisiin. 
On puhuttu nuorten kou-
lukuntoisuudesta niin ylä-
asteella kuin toisellakin as-
teella. Ahdistuneisuutta on 
erityisesti nuorilla tytöillä.
    Oppilaan paikka on kui-
tenkin koulussa omien 
rajoitustensakin mukaan. 
Muihin kuntiin verrattuna 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on Ähtärissä yhteinen asia
Ähtärissä on kuitenkin vä-
hän sellaisia oppilaita, jotka 
jäävät pois koulusta.
     Ähtärin nuorten ääni ry 
joutui kesällä sulkemaan 
nuorten toimitilan, jonne 
saattoi tulla paikalle, kun 
nuorisotilat eivät olleet 
auki. Siellä oli nuoria, jotka 
vain haluavat hengailla ja 
keskustella.
Sitä toivottiin, että kaupun-
ki tulisi vastaan ja tarjoaisi 
tilat. Yhdistyksen tarkoituk-
sena on ennaltaehkäistä 
syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria, jotka eivät välttä-
mättä ole harrastuspiireis-
sä.

Aikuisia tarvitaan
    
     Ennaltaehkäisevä työ 
aloitetaan jo neuvolapal-
veluissa, joissa tarjotaan 
myös perhetyötä vanhem-
muuden tukemiseksi, lap-
sen kasvun ja kehityksen 
turvaamiseksi, koska kop-
pia olisi yvä ottaa jo silloin, 
kun ongelmat ovat pieniä, 
tai niitä ei vielä edes ole.
     Koulujen ryhmäkoko oli 
yksi keskustelun aihe. Se-
kin todettiin, että lapsilla ja 
nuorilla on aikuisen ihmisen 
tarve jo yksin harrastuksis-
sa. Illassa kaivattiin myös 
lasten ja nuorten harrastus-
toimintaan yhteistyötä. Äh-
tärissä sinänsä ovat laajat 
harrastusmahdollisuudet.
. Illan aikana muistutettiin, 
että nuorista vain pieni osa 
aiheuttaa ongelmia. Myös 
vanhempien vertaistuki 

olisi tarpeen, Vanhempia 
ei tahdota saada mukaan 
esimerkiksi vanhempienil-
toihin, joissa käy yhä vä-
hemmän porukkaa. Kaikki 
nuorten ongelmat eivät 
johdu vanhemmuudesta.
      Yksi tärkeä asia nuorilla 

on somen käyttö, jota var-
ten tarvittaisiin oma iltan-
sa. Kotiintuloajat olisi hyvä 
saada käytäntöön.
      Myös Kuusiolinna Ter-
veyden perhepalvelujen eri 
puolista kuultiin illan aika-
na.
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 Veikolta Ähtäristä ilmasta energiaa

ÄHTÄRI, Alatie 29 • p. 06 5337 200 
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13

ILMALÄMPÖPUMPUT
• Energiatehokas A+++
• Toiminta jopa -35oC
• Kuiskaavan hiljainen
• Lämmitys ja jäähdytys
• Puhdasta sisäilmaa
• Kaksoisohjaussiivekkeet
• Sisäänrakennettu Wi-Fi

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄT
Markkinoiden helpoin 
ratkaisu: kauppojen 
jälkeen ammattilaiset 
asentavat paketin 
ja hyödyt täysin 
huoltovapaasta,  
puhtaasta ja 
ilmaisesta aurinko-
energiasta. Kolmi- 
vaiheinen Invertteri-
tekniikka, ei akkuja.

EDULLINEN 
RAHOITUS -
KYSY LISÄÄ!

OTA YHTEYTTÄ - 
KATSOTAAN SINULLE
SOPIVAN KOKOINEN 

RATKAISU

www.scanoffice.fi

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

Etelä-Pohjanmaan aluehal-
lituksen kokous järjestettiin 
tiistaina 20.9. Aluehallitus 
hyväksyi ensimmäisen erän 
Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon
asiakasmaksuja. Nyt hy-
väksytyt maksut koskevat 
perusterveydenhuoltoa: 
muun muassa lääkärikäyn-
tejä, lääkärintodistuksia, 
kotisairaalapalveluita sekä 
osastohoitoa terveyskes-
kuksen vuodeosastolla.
    1.1.2023 voimaan tule-
vat asiakasmaksut ovat sa-
maa suuruusluokkaa kuin 
tämänhetkiset vastaavat 
maksut. Hyvinvointialueen 
perimät maksut ovat maa-
kunnan asukkaille yhte-
neväiset kotikunnasta riip-
pumatta.
   Aluehallitus päätti omais-
hoidon tuen hoitopalkkioi-
den määristä sekä omais-
hoidon tuen
myöntämisperusteista. 
Omaishoidon tuen hoito-
palkkioissa on tällä hetkel-
lä maakunnassa alueellis-
ta vaihtelua. Aluehallitus 
päätti, että 1.1.2023 lähtien 
omaishoidon tuen kuukau-
sittaiset palkkiot ovat sa-
mansuuruiset kuin nykyiset 
korkeimmat maksuluokat 
eli 1. maksuluokka 468,80 
€, 2. maksuluokka 716,30 
€, 3. maksuluokka 849,20 
€ ja 4. maksuluokka (raskas 
siirtymävaihe, määräaikai-
nen 3kk) 2000 €. Eritasoisia 
hoitopalkkioita saa maa-
kunnassa tällä hetkellä yli 1 
600 omaishoitajaa.
   Aluehallitus käsitteli ko-
kouksessaan välinehuollon 
tilannetta maakunnassa ja 

päätti äänestyksen jälkeen, 
äänin 7–6, että kokonai-
suuden valmistelua jatke-
taan siitä lähtökohdasta, 
että toimipisteet sijaitsevat 
keskitetysti Kurikassa, Kau-
havalla ja Seinäjoen keskus-
sairaalassa.
   Välinehuolto huoltaa po-
tilaiden tutkimuksessa ja 
hoidossa käytettävät vä-
lineet erilaisia desinfioin-
ti- ja sterilointimenetelmiä 
käyttäen.Nykyisellään maa-
kunnassa on paljon pieniä, 
1–3 henkilön välinehuollon 
toimipisteitä. Välinehuollon 
koneita ja laitteita on pal-
jon, ja käyttöaste on osit-
tain matala. Myös sijaisjär-
jestelyt ovat aiheuttaneet 
haasteita.
  Välinehuollon toimintojen 
keskittämisen tarkoituk-
sena on taata koko hyvin-
vointialueelle laadukkaat ja 
tasa-arvoiset palvelut.
  Lisäksi aluehallitus hyväk-
syi hyvinvointialueen inves-
tointisuunnitelman, joka 
etenee seuraavaksi 26.10. 
kokoontuvan aluevaltuus-
ton käsittelyyn.
     Aluehallitus myös ni-
mesi hyvinvointialueelle 
talouden tasapainottamis-
työryhmän, johon kuuluvat 
luottamushenkilöjäseninä 
aluehallituksen puheenjoh-
tajisto, talous- ja investointi-
lautakunnan puheenjohta-
jisto sekä SDP:n edustajana 
Sirkka Penttilä. Viranhalti-
jaedustajina työryhmään 
kuuluvat hyvinvointialue-
johtaja, talousjohtaja, ta-
louspäällikkö (controller-
pavelut), professiojohtajat, 
toimialuejohtajat sekä toi-
mialueylihoitaja.

Aluehallitus päätti asia-
kasmaksuista ja omaishoi-
dontuen palkkioista

Kartalla näkyvät tähtinä tasaisin väliajoin olevat tauko-
paikat. Kartta: Kuortaneen kunta

Liikuntasihteeri Tuomas Mikkola tutkii Kortesmäen ul-
koilureitin karttaa. Reitistä yritetään tehdä 3-4 metriä 
leveä.

Lokakuussa ryhdytään ra-
kentamaan Kortesmäen 
asuinalueelle muodostuvaa 
ulkoilureittiä Kuortaneen 
kunnan ja Kuudestaan ry:n 
Leader-rahoituksen tuel-
la. Reitti saadaan valmiiksi 
loppusyksyn ja ensi kevään 
aikana.
   Liikuntasihteeri Tuomas 
Mikkolan mukaan elo-
kuun alussa oli vielä pieni 
kuuleminen, oliko jotain 
tarkennettavia asioita ja 
yksi poikkeama tehtiinkin 
turvallisuussyistä. Reitti on 
noin kolme kilometriä.
  - Tarkoituksena on yhdis-
tää olemassa olevia uria 
ja tehdä tästä yhtenäinen, 
kiertävä reitti. Kortesmä-
en alueella menee tälläkin 
hetkellä uria, joita ihmiset 
kävelevät. Nyt tehdään 
pieniä pätkiä uutta uraa, 
jotta päästään eri puolelta 
alueelta liittymään, sanoo 
Mikkola.
  Näin asuinalueen ympäril-
le rakennetaan yhtenäinen, 
pääosin jo metsässä ole-
massa olevia uria ja teitä 
pitkin kulkeva ulkoilureitti. 
Kortesmäessä asuu paljon 
ikäihmisiä, lapsiperheitä, 
opiskelijoita sekä siellä si-
jaitsee päiväkoti ja kehi-
tysvammahuollon erityis-
palvelukeskus, jotka kaikki 
hyötyvät lähiliikuntapaik-
kana toimivasta ulkoilurei-
tistä.
   Tämän lisäksi reitistöä 
hyödyntävät Kuortaneella 
vierailevat matkailijat. Rei-
tillä riittää tasaisin väliajoin 
taukopaikkoja.
      
Uusia käyttäjiä

  Hankkeen kustannusar-
vio on 38 470 euroa, josta 
julkisen tuen osuus 25 000 
euroa, joka sisältää kunnan 
oman osuuden 7 500 eu-
roa. Hankkeessa on myös 
merkittävä määrä talkoo-
työtä, johon toivotaan alu-
een asukkaiden panosta.
    - Tarkoituksena on, että 
siellä olisi metsäistä maas-
toa, ja osa reitistä kulkee 
pyörätietä ja osa hiekka-
tietä ja osa uuttakin pätkää. 
Kun on julkinen reitti, sille 
toivotaan uusiakin käyttä-
jiä, kuvailee Tuomas Mik-
kola.

Kortesmäen ulkoilureitti kohta rakenteille

SELITTEET:
* Rakennettava ura
* Olemassa oleva pohja/tie
* Liitäntäreittejä uralle
* Liitäntäreitti laduille
* Taukopaikka

KORTESMÄEN ULKOILUREITIN SUUNNITELMA (päiv. 31.8.22)

Mahdollinen liitäntälatu 
Kympille

  Tavoitteena on lisätä 
kohderyhmiin kuuluvien 
ihmisten omatoimista ul-
koliikuntaa ympärivuoti-
sen käyttöön suunnitellun 
ulkoilureitin kautta, joka 
soveltuu niin kävelyyn, 
pyöräilyyn kuin myös hiih-
tämiseen. Reitin rakentami-
sessa huomioidaan esteet-
tömyystekijöitä, jotta siinä 
pystyy liikkumaan esimer-
kiksi rollaattorilla tai pyörä-
tuolilla ja lisäksi reitin var-
rella on mahdollisimman 
tiiviisti levähdyspaikkoja ja 
reittimerkkejä.
     Lisäksi reitistön tärkeim-
piin liitäntäpisteisiin pys-
tytetään infotauluja, joissa 
on nähtävillä alueen kartta 
ja taukopisteet. Myöhem-
min reittiä voidaan laajen-
taa tai tehdä liitäntäuria 
Ampumaradan ulkoilu- ja 
latureitistöön sekä Leppä-
län latu-uralle.

Idea asukkailta

   Kortesmäen ulkoilureitin 
idea on herännyt alueen 
asukkaissa ja siitä on teh-
ty myös valtuustoaloite ja 
muutonkin sen rakenta-
mista on toivottu alueella. 
Täten tarkoitus on 
myös talkootyöllä 
sitouttaa alueen 
asukkaat mukaan jo 
rakentamisvaihees-
sa, ja luoda samalla 
positiivista yhteis-
työllisyyttä asukkai-
den kesken.
     Reitillä voi vaikka 
kävellä isompia ja 
pienempiä etappe-
ja. Mikkola näkee 
Kortesmäen ulkoilu-
reitin alueen asuk-
kaille hyvänä.
   Päällyskerros on 
soraa ja hiekkaa. 
Tällä hetkellä aina-
kin tarkoitus, että 
reitti olisi jollain 
tasolla käytössä 
ympäri vuoden tur-
vallisuustekijät huo-
mioonottaen.
  Hankevastaavana 
toimii kunnan lii-
kuntasihteeri Tuo-
mas Mikkola.
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Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki kirjasi Alavuden voitok-
kaan joukkueen vastauksia tietovisailussa.

Lähdössä Kuudestaan ry:n 
Jaana Sippola selvitti, mitä 
on ensimmäisen Kolmen 
kunnan patikan jälkeen alu-
eella tapahtunut. Kuulolla 
olivat muun muassa Teemu 
Puolijoki ja Liisa Heinämä-
ki.

Patikan opas Olli 
Raivio selvitti ai-
emmin löytämän-
sä lapion historiaa. 
Sillä on nostettu 
jäkälää, jota on 
mennyt aina Sak-
saan saakka.

Jonona taivallettiin pieniä 
ja idyllisiä metsäpolkuja. 
Tässä etummaisina olivat 
alavutelaiset Kirsti ja Olavi 
Niemelä.

Iso määrä askelia tuli Kol-
men kunnan patikasta, joka 
lähti lauantaina keskipäiväl-
lä Lehtimäen Valkealammil-
ta pitkin syysruskaisia met-
säpolkuja Jäkälämäkeen, 
jossa on kiviröykkiö laattoi-
neen kertomassa historias-
ta ja siitä, että tässä on kol-
men kunnan rajapyykki. 57 
hengen porukassa mukana 
olivat Alavuden kaupungin-
johtaja Liisa Heinämäki ja 
Kuortaneen kunnanjohtaja 
Teemu Puolijoki. Alajärven 
edustajana joukkoa kohti 
Pykälämäkeä johti lehti-
mäkeläinen Olli Raivio, kun 
Alajärveltä ei saatu virallis-
ta edustusta.
   Järjestelyistä vastasivat 
Leader Kuudestaan ja Ai-
sapari, jonka alueella Ala-
järvi on. Mukana oli myös 
iso joukko eri yhdistysten 
edustajia, joten patikka oli 
myös mainio osoitus yh-
teistyöstä.
  Alkusanat lausahti Kuu-
destaan ry:n kehittämis-
suunnittelija Jaana Sippola, 
joka kertoi, että ensimmäi-
sen Kolmen kunnan pati-
kan jälkeen viime kesänä 
alueelle on valmistunut 18-
reikäinen frisbeegolfrata. 

Aisaparin rahoittama rata 
mukailee kolmen kilomet-
rin hiihtolatua. Rata vaati 
paljon talkootyötä.
  Latupohjat ovat hyviä kun-
toilijoille patikoida, sanoo 
Raivio. Hän kehui, ettei 
Valkealammin kangasmaas-
toissa ole juuri hirvikärpä-
siä lukuun ottamatta jäkä-
lälehtoa.
    Lunta on kasassa peitel-
tyinä nytkin. Raivio arvelee, 
että ensin taivaalta odo-
tetaan ”tavaraa” ja sitten 
ryhdytään tekemään latuja. 
Joskus tuo aika on ollut lo-
kakuun 10. päivä, mutta jos 
marraskuun lopussa pääs-
tään latujen tekoon, ollaan 
tyytyväisiä.
 Jonossa patikoitiin leppe-
ässä syyssäässä pikkupol-
kuja. Yhtä polun varrella 
olevaa puuta nojasi lapio, 
ja Raivio kertoi siitä histo-
riaa. Alueelta on otettu jä-
kälää Eurooppaan saakka. 
Välittäjänä oli kirkonkylästä 
kauppias Kesäniemi. Vielä 
50-luvulla ja 60-luvun alus-
sakin alueelta nostettiin 
puulaatikkoihin jäkälää.
         
Rajapyykki
     

     Vähän ennen Jäkälämäen 
kotaa on tämä kolmen kun-
nan rajapyykki, jossa kättä 
löivät kaupunginjohtaja 
Heinämäki, kunnanjohtaja 
Puolijoki sekä patikan opas 
Raivio.
  Kunnanjohtaja Teemu 
Puolijoki luki ääneen, mitä 
kiveen oli hakattu. ”Vuonna 
1533 määriteltiin Pietar-
saaren ja Ruoveden suur-
pitäjien rajat. Lehtimäen 
Jäkälämäki oli yksi raja-
pyykki, johon Pietarsaaren 
ja Ruoveden pitäjien lisäksi 
ulottui Kyrön pitäjä. Raja-
pyykki kertokoon tuleville 
sukupolville Lehtimäen al-
kuaikojen historiasta”.
  Projektipäällikkö Emilia 
Etula kertoi Kuuden tähden 
reitistöstä, jossa on viisi yh-
distystä, jotka tekevät rei-
tistöjä ja kunnostavat niitä. 
Kunnat ovat tehneet uusia 
opasteita reiteille.
   -  Täältä Valkealammelta 
tulevat menemään Kuorta-
neelle ja Töysään reitit. Jär-
viseudun pyöräilyseurat te-
kevät Valkealammin osion. 
Kuortaneen Latu jatkaa sii-
tä, ja reitti menee urheilu-
opiston ohi ja vielä kauem-
maksi. Tämä pyöräilyreitin 

osio on 60-70 kilometriä. 
Töysän Talsijat jatkavat, kun 
mennään Alavuden rajan 
ohi. Suomenselän Samoili-
jat tekevät Ähtärin Ilomäen 
ympyräreittiä.
   Netistä löytyvät kaikki 
reitit karttoineen. Reiteil-
le tehdään viestintää ja 
jaetaan tietoa palveluista. 
Lisäksi käytetään hyväksi 
Outdooractivea. Kuudes-
taan ry:n Löytöretki lähelle 
kertoo netissä eri kohteista, 
vaikkapa alueen laavuista.
  Kari Laasala selvitti Aisapa-
rin rahoittamaa Ukonmäki-
Länsikylän reittihanketta, 
jota hallinnoi Alajärven 
kaupunki. Reitti lähtee Ala-
järven kaupungin purura-
dalta Ukonmäkeen ja siitä 
yhdysreitti Valkealammelle. 
Näin tämä yhdistyy Kuuden 
tähden reitistöön ja näin 
saadaan hieno patikointi- ja 
pyöräilyreitistö.

Kuortaneen korkein kohta

   Makkara ja mehu mais-
tuivat Jäkälämäen laavulla, 
jossa usea kävi ensimmäis-
tä kertaa. Moni kiipaisi 
katsomaan lähellä olevaa 
Kuortaneen korkeinta koh-

Kolmen kunnan patikka näytti yhteistyötä

taa. Sinne on LC Kuortane 
saanut kiveen ikään kuin 
hienon taideteoksen.
  Vielä ennen paluumatkaa 
Jaana Sippola järjesti tie-
tokilpailun, jossa joukku-
eet olivat kunnittain. Siinä 
selvisi muun muassa se, 
että Kuortaneen pitäjäruo-
ka on hernekeitto. Alavus 
voitti vain yhden vastauk-

sen mennessä väärin, jos-
kin osanottajamääräkin oli 
kolmesta paikkakunnasta 
isoin.
  Ensi vuodelle on jo Kolmen 
kunnan patikkaan suunni-
telmia. Silloinkin sään toi-
votaan olevan yhtä hyvä 
kuin nyt ja väkeä taas tätä-
kin kertaa enemmän.

Kolmen kunnan rajapyykillä kättä paiskasivat 
kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, kaupunginjoh-
taja Liisa Heinämäki ja Alajärveä tällä kertaa 
edustanut patikan opas Olli Raivio.
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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 
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 alailmoitustaulul-
la. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.

Pollarin metsästysseura Seuran hirviharjoitusammunta päivät 
Tusanpuolen ampumaradalla ovat seuraavat: to 29.09. Päivän-
määrät löytyvät myös seuran nettisivuilta.
Alavuden Tervajalkojen sauvakävelyt Kirkkovuorella torstaisin klo 
18.00.

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 as-
kartelutuotteita. Tervetuloa toimintaan mukaan. Yhteystiedot 
0440544668  (arkisin 10-18) 

Eläkeliiton Alavuden yhdistys järjestää Tallinnan matkan 28.-
29.11.2022. Matka sisältää bussikuljetukset koko matkan ajan, 
laivamatkat kansipaikoin, buffet-ruokailun laivalla mennen tul-
len, 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.

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Syksyn kuntoilut alka-
vat: Kuntosalivuorot uimahallin kuntosalilla torstaisin klo 16-17, 
ensimmäinen kerta 6.10 ja syksyn viimeinen 15.12.  Keilailuvuo-
rot joka toinen tiistai (parilliset viikot), ensimmäinen kerta 4.10 ja 
syksyn viimeinen 13.12. Kaikki joukolla mukaan kuntoilemaan.

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry kokoontuu 12.10.22 klo. 
13.00 kansalaisopistolla. Saamme vieraan palokunnasta Palo-
mestari 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 Järvi-
luomantie 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. TERVETULOA!

Kylien välinen lentopalloturnaus monen vuoden jälkeen Kylä-
talo Kolmiapilassa 8.10-22 Ilmoittautumisia ja lisätietoja puh 
0405188259 tai 0405436711

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. Terve-
tuloa!
Tervajalkojen opastettu syysvaellus la 8.10. Okslammille. Lähtö 
klo 10 Fasadin pihasta (Taitotie 1 Alavus). Keittoruokailu ja noki-
pannukahvit Tervakodalla. Kaikki tervetuloa! 
Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho koolla ke 28.9. klo 
12 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

Kaukola-Vehkajoki kyläseura Kuula-hallin liikunta-ilta ke 
28.9.2022 klo 17-18.30 Punttisali käytettävissä ilmaiseksi, hallis-
sa lapsille ilmainen peuhukerho. Leikkivälineitä alle 10-vuotiaille, 
leikit valvoo naistoimikunta. Lapsi on kerhossa vanhempien vas-
tuulla, kyläseuralla ei ole tapaturmavakuutusta kerholaisille. Kios-
ki/kahvio hallin yläkerrassa. Tervetuloa tutustumaan tiloihimme! 
Esim. koko hallia voi vuokrata hintaan 20 e/ tunti.

ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KOKOUS 3.10 KULTTIKSELLA KLO 
11 JA JUMPPA KLO 10. LAULUTILAISUUS LUKKARINHOVISSA KES-
KIVIIKKONA 12.10 KLO 13 MARI JÄRVISEN JOHDOLLA.

Alavuden kuulokerho tiedottaa ( KLP) Kuulolähipalvelu  28.9 klo 
10-12 Kuustuvalla järviluomantie 12 Alavus ( ent. Palosen tilat ) 
12.10 klo 13.00 Kansalaisopistolla. Saamme vieraan palokunnasta  
Palomestari Petri Yli-Mannila aiheena turvallisuus . ( Kirjoitustul-
kit paikalla ) ! 1.10 Alavuden Kuulokerho on Kuortaneella Syysku-
hinoilla mukana  kuulolaitteiden pattereita ja letkua myynnissä. 
0503651174

Seinäjoen seudun kaatuneitten omaiset ry Kokoonnumme to 
6.10 Hyllykallion sr-kodilla Opintie 1 klo 13.00 (kahvi 12.30). Ikä-
keskuksesta tullaan kertomaan mitä kaikkia palveluita meillä on 
mahdollisuus saada. Kerrotaan Kokkolan juhlista ja syksyn tule-
vista tapahtumista. Eläkeliitto Alavuden yhdistys Aloitamme jälleen Boccian pelaa-

misen ti 4.10.22 klo 10-12, jatkuen tiistaisin tutussa osoitteessa 
Järviluomantie 15. Tervetuloa uudet ja vanhat !KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, lokakuun lounas-treffit 

Mäyryn Nesteellä 6.10 klo 13. Kaikki tervetulleita mukaan. KUORTANEEN LATU RY. ENSILUMILLE LEVILLE 9-13.11.2022 En-
silumille Levin maisemiin, jossa voit nauttia upeista maisemista 
mahdollisesti hiihtäen, maastopyöräillen, yhdessä vaeltaen päi-
väretkiä tai muuten vain nauttien olostasi Matka tehdään Matka 
Peuran autolla. Lähtöaika on 9.11.2022 klo 7:00 Kuortane-Hallin 
parkkipaikalta ja paluu 13.11. Lähtö aamulla noin klo 9:00 Levil-
tä. Matka maksetaan Kuortaneen Ladun tilille FI33 5187 0140 
0098 73 kun lähtijät ja hinta tarkentuvat ennen matkaa. Majoi-
tus: mökkimajoitus Eturakka 11 (entiset Op:n mökit) 4-5 hengen 
huoneissa tai oma majoitus, omat liinavaatteet mukaan. Matka 
ilman majoitusta on 120EUR meno-paluu. Asunnoissa on saunat. 
Mahdollisuus valmistaa itse ruokaa tai käydä ruokailemassa pai-
kallisissa ravitsemusliikkeissä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne vara-
taan ilmoittautumisjärjestyksessä!  SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 
28.10.2022 MENNESSÄ. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ulla-Riit-
ta puh. 050 350 8325 tai ulla-riitta.soini@esperi.fi MUKAAN LÄH-
TEMINEN EI EDELLYTÄ KUORTANEEN LADUN JÄSENYYTTÄ. MATKA 
ON KAIKILLE AVOIN. TERVETULOA MUKAAN ENSILUMILLE!

Alavuden syöpäkerho kokoontuu ma 3.10. klo 13.00 Makupirtis-
sä.Mukana Kalevi Ilkka laulamassa ja laulattamassa. Tervetuloa. 
Roosa- nauhoja myynnissä. Alavuden- ja Tuurin apteekit myös 
myyvät kerhon myytäviä nauhoja. 5e/ kp

Alavuden KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry:n kuukausitilaisuus to 
13.10.2022 klo 12.00 Alavuden seurakunnan Olohuone, Järvi-
luomantie 7 63300 Alavus, puhe pastori Tarja Takala-Luostarinen, 
Omakuoro esiintyy, yhteislaulua, kahvitus tilaisuuden alussa. Ter-
vetuloa!

Ikäihmisten olotila joka tiistai klo 11-12.30. Kauppakeskus Kuur-
nan neuvotteluhuoneessa. Kahvimaksu on vapaaehtoinen. Syys-
lomaviikolla vk 48 ei kokoonnuta. Viikoittain eri yhdistys vastaa 
toiminnasta. Kuortaneen Syöpäkerho

Veikko Ahvenaisen harmonikkakonsertti Peräseinäjoen Terästalo 
maanantaina 3.10.2022 klo 19.00-21.00. ( omatoimiretki) Käsi-
työmessut Seinäjoki Areenassa perjantaina 7.10 klo 11-17. ( oma-
toimiretki)

senioriopettajat Valoa ja varjoja-tapahtuma Alavuden keskustas-
sa pe.30.9 klo 14.00-23.00. Hyvän mielen tapahtuma kaiken ikäi-
sille. Lähdethän mukaan !

KUORTANEEN SYÖPÄKERHOLAISET sekä omaiset. Tapaamme tu-
tussa paikassa Väentuvan asunnolla joka kuukauden ensimmäi-
nen maanantai, alkaen 3.10.2022 klo 13.00. Ohjelmassa kahvitte-
lu, vähän asiaakin sekä mukavaa yhdessäoloa. TERVETULOA kaikki 
jäsenet, myös ekakertalaiset rohkeasti mukaan! Nähdäänhän! 

MLL Kuortaneen paikallisyhdistys Tervetuloa SYYSKOKOUKSEEN 
Kuortaneen kunnantalolle 10.10.2022 klo 18.30. Hallituspaikkoja 
vapautumassa, joten mikäli koet MLL:n arvot ja toimintaperiaat-
teet omaksesi tule mukaan joukkoomme! 

EL:n Kuortaneen yhdistys  Liikuntapäivä ja yhdistyksen Mölkky-
mestaruuskisat Kympissä 30.09. klo 10-13. Kympin laavulla kahvit 
ja makkarat. Tervetuloa !

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys järjestää syksyn virkistys-
retken 7.10.2022. Matkaamme Jokipiin tehtaanmyymälän kautta 
Päntäneelle Lankatalo Tapion kauppaan, sen jälkeen nautimme 
herkullisen lounaan Kauhajoen Valkoisessa puussa ja kotimatkal-
le mennään Kauhajoen Lidlin kautta. Lähtö Konttuurilta kello 9.00 
ja paluu noin kello 17.00 Konttuurille. Sitova ilmottautuminen 
2.10.2022 mennessä numeroon 044 9774885. Hinta retkelle 10€, 
maksetaan bussissa.
TÖYSÄN TALSIJAT: Syysvaellus yhdessä Kuortaneen Latu ry:n 
kanssa la 1.10 Valkealammen maastossa. Matkat 4.5km ja 7.2 
km. Omat eväät mukaan. Vaelluksen päätteeksi Kuortaneen Latu 
tarjoaa lättykahvit. Kokoontuminen ja lähtö Töysän Torilta täysin 
autoin klo 9.00. Tiedustelut Markku Akonniemi 0400262574

Ruonan Rinki Ry JO 20 VUOTTA AVANTOUINTIA RINKIRANNASSA! 
Ruonan Ringin avantouintikauden avajaiset su 2.10.2022 Jatkossa 
avantouintia joka sunnuntai. Vuorot: Naiset klo 15.00-18.00. Mie-
het klo 18.00.-20.00. Avantouintimaksu 4 € / kerta. Avajaispäivä-
nä uinti ilmaista. Rinkiranta Niemiskyläntie 60, 63150 Ruona

Ähtäri Zoon Farmille on tu-
lossa jälleen maalaismark-
kinat lokakuun 1. päivä, 
lauantaina. Edellisen kerran 
markkinat pidettiin 13. elo-
kuuta, ja ne osoittautuivat 
suosituiksi. Markkinoille 
on jo hyvin ilmoittautunut 
myyjiä. 
  Farmilla, sen kotieläinpi-

Ähtärin Farmille
jälleen maalaismarkkinat

Kuortaneen entisen Alvarin 
koulun purkamisesta on va-
litettu markkinaoikeuteen. 
Suomen Purkuekspertit Oy 
on tehnyt valituksen Kuor-
taneen teknisen lautakun-
nan oikaisuvaatimuksen 
hyväksymisestä, Suomen 
Purkuekspertit Oy:n tar-
jouksen hylkäämisestä ja 
hankintapäätöksen kumoa-
misesta 29.8.2022.
   Hankintalain mukaises-
ti Suomen Purkuekspertit 
Oy on samassa yhteydessä 
tuonut hankintayksikön tie-
toon, että Kuortaneen kun-

Alvarin koulun purku 
markkinaoikeuteen

hassa voi tavata erilaisia ko-
tieläimiä ja sinne on mark-
kinapäivänä vapaa pääsy, 
joten kyseessä on koko per-
heen tapahtuma.
  Myytävänä on käsitöitä, 
leivoksia ja paikallisia tuot-
teita. Markkinapäivä käyn-
nistyy aamukymmeneltä.

nan teknisen lautakunnan 
päätös 16.8. on saatettu 
markkinaoikeuden käsitel-
täväksi. 
  Teknisen lautakunnan ää-
nestyspäätöksellä hyväksy-
män oikaisuvaatimuksen oli 
tehnyt Pohjanmaan Erikois-
purku Oy.   
  Tekninen lautakunnan 
listalla oli tiistai-iltana vas-
tineen antaminen markki-
naoikeudelle. Sieltä pää-
töksen saaminen voi kestää 
vuodenkin, joten ehkä sen 
ajan entinen Alvarin koulu 
pysyy vielä pystyssä. Uintikeskus on tulossa rakenteilla olevan monitoimihallin naapuriksi sen eteläpuolelle.  

Kuortaneen Urheiluopis-
tosäätiön ja kunnan välillä 
on neuvoteltu uuden uin-
tikeskuksen rakentamises-
ta urheiluopiston alueelle 
korvaamaan tiensä päähän 
tullutta vuonna 1970 raken-
nettua uimahallia. Hank-
keen 12 miljoonan euron 
kustannusarviosta katetaan 
4 miljoonaa euroa hakemal-
la opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön liikuntapaikkojen 
rahoitussuunnitelmaan si-
sältyvää valtionrahoitusta.
   Hankkeen toteuttamiseksi 
perustetaan Urheiluopisto-
säätiön ja kunnan kesken 
yhteinen yhtiö, jonka omis-
tusosuudet jakautuvat niin, 
että urheiluopisto omistaa 
yhtiöstä 80,1 prosenttia ja 
kunta 19,9 prosenttia. Yhti-
ön osakkeiden määrä on 1 
000 osaketta, josta opisto 
merkitsee 801 ja kunta 199 
osaketta. Yhden osakkeen 
hinta on 100 euroa. 
    Hankesuunnitelma on hy-
väksytty kunnan valtuustos-
sa 13.6. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiöllä on hallitus, 
johon valitaan viisi jäsen-
tä. Kunnalla tulee olemaan 
edelleen yksi hallituspaikka 
ja opistolla neljä paikkaa. 
Yhtiön puheenjohtaja va-
litaan opiston nimeämistä 
hallituksen jäsenistä.
   Maanantain kunnanval-
tuustossa oli esillä luonnos 
perustamissopimuksesta 
Kuortaneen Uintikeskus 

Kuortaneen kunta menossa mukaan uintikeskukseen
Oy:n perustamissopimuk-
seksi, Kuortaneen Uinti-
keskus Oy:n yhtiöjärjestys, 
luonnos osakassopimukses-
ta Kuortaneen Urheiluopis-
tosäätiön ja Kuortaneen 
kunnan väliseksi, Kuorta-
neen Uintikeskus Oy:tä 
koskevaksi osakassopimuk-
seksi.
  Lisäksi valtuustossa oli kun-
nan osakepääoman kunnan 

omistusta vastaavan sum-
man 19.900 euroa lisäämi-
nen vuoden 2022 talous-
arvion investointiosaan. 
Lisäksi korostetaan sitä, 
että tonttivuokran muodol-
lisuuden tulee tarkoittaa 
kunnan ja Urheiluopisto-
säätiön välillä vuoden 2022 
aikana käytyjen neuvottelu-
jen mukaista linjaa.

Länsipuolen mms naisosaston ompeluseurat kodalla 5.10 klo 18. 
Tervetuloa, ota omat makkarat mukaan.
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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

AUTOHUOLTOKIRJANPITOPALVELUT

Jääkiekko

Pelilista: viikko 39 Alavus Areenalla

-Su 2.10. klo 10:00 U11: APV-He-Ki Hurricanes

                klo 13:15 U12: APV-KuRy

                klo 16:00 M II div: APV-Kraft

                klo 18:45 U19 Ss-karsinta: APV-S-kiekko
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Karhunkierros 150

Maalais-
1.10.

markkinat

Fa�ia

Farmille 
vapaa pääsy!

Suositut maalaismarkkinat

järjestetään toistamiseen

Ähtäri Zoon
 Farmilla klo 10-16

  
 
  
  
  

 
    

  
  

  
 

  

  
  
  
  

 
 

Tukkumyynti Lasse Anttila Oy

Järviluomantie 15 ALAVUS puh. 010-322 1110

Palvelemme

Arkisin 9-17

PIMEÄN
KAUPAN

ILTA

-24%
HINTALAPPU HINNASTA
(myös tarjoushinnoista)

Perjantaina
 30.9.2022

Kaikki tuotteet
   ilman alv:ia

KOLME TUNTIA
klo 18.00-21.00

Kirkkoherra Jussi 
Peräaho sai lahjaksi 
Hilkka Rinta-Pollarin 
kutoman Strömsö-
paidan, joka yllään 
hän lauloi ja soitti 
kitaraa läksiäisjuh-
lan päätteeksi.

Hallintojohtaja Hannele Hannuksela 
ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Hanna Murtomäki-Kukkola luovutti-
vat seurakunnan lahjana Kotikirkko-
kirjan ja paanukellon, joka oli jär-
jestyksessään seitsemäs eli kuvaa 
kirkkoherra Jussi Peräahon vuosia 
Alavudella. Vastaanottamassa oli 
myös Hanna Peräaho.

Alavuden kirkkovaltuustosta koostui tämän esiintyjäkaar-
tin laulava kokoonpano kirkkoherra Jussi Peräahon läksi-
äisjuhlassa Alavuden kirkossa. 

Kirkkoherra Jussi Peräaho 
on vielä tämän viikon töissä 
Alavuden seurakunnassa, 
jossa hänellä on viimeinen 
tilaisuus tämän viikon per-
jantaina, jolloin on kyntti-
läkirkko. Sunnuntaina hän 
puhui niin messuissa Ala-
vudella kuin myöhemmin 
iltapäivällä Töysän kirkossa. 
Lokakuun alusta hän siirtyy 
Lapuan tuomioseurakun-
nan tuomiorovastiksi.
  Lapualla ei tule kylmä, sen 
takasivat Alavuden seura-
kunnan väeltä saadut lahjat. 
Ruskamatkalla oli jokainen 
kutonut peittoon neliön, 
joten tämä lämmittää paitsi 
jalkoja, niin myös sydäntä. 
Kirkkoherralle luovutettiin 

myös Strönsö-paita, jota 
antamassa oli pääemäntä 
Sirkka-Liisa Halla-aho että 
Hilkka Rinta-Pollari.
   Peräaho vakuutti, että 
nämä Alavuden seurakun-
nan noin 7 vuotta ovat ol-
leet hänen 20 vuoden työ-
taipaleella parasta aikaa. 
   -  Elämän varrella olen ky-
sellyt Jumalan johdatusta ja 
en ole aikaisemmin tiennyt 
Alavudesta juuri mitään. 
Nyt tiedän monenlaisia 
murheita ja nyt tunnen, 
kuinka täällä iloitaan. Nämä 
vuodet ovat olleet merki-
tykselliset ja tärkeät, aina-
kin minulle ja uskon, että 
meille yhdessä, sanoi Perä-
aho läksiäissaarnassaan.

    Perinteinen työntekijöi-
den laulu, jossa kerrottiin, 
”kuinka itsesi likoon laitoit, 
ihmisiä kuuntelit, huu-
morilla lämpimällä kaiken 
kruunasit”. Kanttori Paula 
Setälä säesti ja kertoo, ettei 
laulua ole yhtään harjoitel-
tu etukäteen.
   Myös kirkkovaltuusto lau-
loi, ja hallintojohtaja Han-
nele Hannuksela tuumaa 
sen jälkeen, että kirkkoval-
tuusto voi esiintyä myös 
jatkossa.
  Musiikillisessa läksiäis-
juhlassa kappalainen Elina 
Mäki lauloi soittaen sanoi-
tuksen, jossa oli mukana 
useita henkilöitä aina puo-
liso Hanna Peräahosta aina 

piispa Matti Salomäkeen 
asti.
  ”Peräahon Jussi kirkkoher-
ra on. Lämmin, aito, ihmi-
nen, hyväntahtoinen, ihana 
ja innostava, johdonmukai-
nen, sellainen tuo kirkko-
herra on”.
     
Hyvät muistot jäävät

    Alavuden seurakunta 
ei olisi hennonut luopua 
”mitä suurenmoisimmas-
ta kirkkoherrasta”. Tämän 
puki sanoiksi kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja Hanna 
Murtomäki-Kukkola. Hän 
kuitenkin vakuutti, että Ala-
vuden seurakunta pärjää 
jatkossakin.
  Hannuksela muistuttaa, 
että kirkkoherra Peräaho on 
kehittänyt monella tavalla 
seurakuntaa ja oman osan-
sa toimintaan toi korona. 
Hannukselan mukaan kirk-
koherralla on ollut esimie-
henä ja työtoverina kyky 
nähdä heidät vahvuutena 
ja kannustanut heitä.
  Seurakuntalaisten terveh-
dyksen toivat Sari Isoaho 

ja Rami Niemi, joka lauloi 
”kun päättyy tää, muisto 
vain jää”,
   Alavuden kaupunginjoh-
taja Liisa Heinämäki kiitteli 
kaupungin ja seurakunnan 
avoimesta yhteistyöstä, jol-
laisen hän toivoi vietävän 
myös Lapuan tuomiokirk-
koseurakuntaankin.
  Pekka Simojoen laulut 
ovat olleet aina mieluisia 
Jussi Peräaholle, joten Jo-
hanna ja Matti Marjomäki 
sekä Jari Turunen esittivät 

hänelle muutaman laulun. 
Peräahon tullessa ryhdyt-
tiin pitämään Majataloilto-
ja, joiden Marjomäki toivoi 
jatkuvan tulevaisuudessa-
kin.
  Yhtä lämmin vastaanotto 
Hanna ja Jussi Peräaholla 
oli myös Töysässä, jossa 
sielläkin tuli läksiäislahjoja. 
Niin siellä kuin Alavudella-
kin seurakuntalaiset kävivät 
kiittämässä ja vaihtamassa 
muutaman sanan lähtevän 
kirkkoherran kanssa.

Jussi Peräaholle Alavuden aika on ollut parasta


