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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

WWW.ELOKUVIIN.INFO ¥ Kino KyntŠjŠ: JŠrviluomantie 5, Alavus ¥ Sun Kino: Lukiontie 3, €htŠri

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 4.11. KLO 17.30 
LA 5.11. KLO 19.30 
K12/9, 13! 

SU 6.11. KLO 17.30 
KE 9.11. KLO 17.00 

SUN KINO: 
PE 4.11. KLO 18.00 
SU 6.11. KLO 18.30 

TO 10.11. KLO 17.00 
K12/9, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 4.11. KLO 17.00 
LA 5.11. KLO 15.30 

SU 6.11. KLO 14.30 
K7/4, 12! 

SUN KINO: 
LA 5.11. KLO 14.00 
SU 6.11. KLO 14.00 

K7/4, 12! 

HÄÄT ENNEN HAUTAJAISIA 
KINO KYNTÄJÄ: 
TO 3.11. KLO 18.00 
LA 5.11. KLO 18.00 

K7, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 3.11. KLO 18.30 
K16/13, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 4.11. KLO 19.45 
K16/13, 13! 

RAKKAANI MERIKAPTEENI 
KINO KYNTÄJÄ: 
TO 10.11. KLO 17.00 
S, 13! 

SUN KINO: 
TO 3.11. KLO 18.00 
S, 13! 

SUN KINO: 
KE 2.11. KLO 19.45 
SU 6.11. KLO 16.15 
K7, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 5.11. KLO 17.15 
TO 10.11. KLO 19.15 
K7, 13! 

SMILE

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 2.11. KLO 19.00 
KE 9.11. KLO 19.00 

K12/9, 13! 
SUN KINO: 
TO 10.11. KLO 19.00 
K12/9, 13! 

PUNTTIKOMEDIA

KIKKA!

SUN KINO: 
LA 5.11. KLO 18.30 
K7, 13!.  

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 2.11. KLO 17.30 
SU 6.11. KLO 17.00 

K12/9, 13! 

TICKET TO PARADISE

KULKUSET KULKUSET 
KINO KYNTÄJÄ: 
TO 3.11. KLO 19.00 
PE 4.11. KLO 19.30 
LA 5.11. KLO 15.00 

K7, 13! SUN KINO: 
KE 2.11. KLO 17.30 
LA 5.11. KLO 16.15 
K7, 13! 

Sarjaiput käyvät kaikkiin  
10-13 euron näytöksiin ilman 

lisämaksua.  

5 KPL SARJALIPPUJA VAIN 50!!HALLOWEEN ENDS 

MIELENSÄPAHOITTAJA ESKORTTIA ETSIMÄSSÄ 
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Perjantai   4.11.             Hertta

Lauantai  5.11.               Reima

Sunnuntai  6.11.             Kustaa Aadolf, 
                                           Ruotsalaisuuden päivä 

Maanantai  7.11.            Taisto

Tiistai  8.11.                      Aatos

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  2.11.          Topi, Topias

02 Marraskuu   2022        08:00                      16:17  

03 Marraskuu   2022        08:03                      16:14 

04 Marraskuu   2022        08:06                      16:12  

05 Marraskuu   2022        08:09                      16:09 

06 Marraskuu   2022        08:11                      16:06

07 Marraskuu   2022        08:14                      16:03 

08 Marraskuu   2022        08:17                      16:00 

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    3.11.                Terho 

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
&

HUOM! UUSI TILAUSNUMERO!

Etelä-Pohjanmaan 

Kela-kyydit 
0800 500 100

Vaasan Ulataksi Oy
Pohjanmaan KELAVÄLITYS

Puhelu on ilmainen!

Lähellä sinua!

JOKA VIIKKO YLI 10 500 TALOUTTA

Alavus-Kuortane-Ähtäri

Hautauspalvelut Töysästä ja Alavudelta
KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU 

FLORISTIINA
TORIKATU 4, 63300 ALAVUS 

P. 040 519 9624

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

RAIJA LAMMINAHON  
TÖYSÄN KUKKAKAUPPA

KESKUSTIE 8, 63600 TÖYSÄ  
P. 06 526 1142

   IHANA MAA.

On monipuolinen ja kaunis 
maa missä saan mä asus-
taa.
Saa sen runsaudesta iloita,
maan sadosta  nauttiessa.

Vaan tuhat kertaa ihanam-
pi, maa edessä odottavi.
Sen kauneus arvaamaton,
siellä itse Jumala on.

Kohden helmiporttien tun-
tumaa, tahdon kiittäen kii-
ruhtaa.
Jeesus osti mun omakseen,
tuntee kai mun lapsekseen.

Pyhä Henki oppaana,
on matkaamme valmistava.
Kultakaupunki edessäni,
tänne nyt jo siintävi.
 
       Alli Kulju  23.10-22

KANSALAISOPISTON ALAVUDEN TOIMISTO ON 
MUUTTANUT.

Uusi osoitteemme on Kirkkotie 1 C 6, Alavus.
Puh. 044 550 1952 ja 040 571 1847.

Uudet aukioloaikamme ovat:

ma–pe klo 9–11 ja 12–15.

Tulee aika, jolloin 
ihmiset eivät siedä 
kuulla tervettä op-
pia vaan haalivat 
itselleen halunsa 
mukaisia opetta-
jia kuullakseen sitä 
mitä kulloinkin mieli 
tekee.

2. Tim. 4:3

Viikon kotimainen 
ensi-ilta: 
Kontio & Parmas -
elokuva

Kummeli esittää: Kontio & 
Parmas -elokuvassa häikäi-
lemätön terroristijärjestö 
uhkaa räjäyttää Valkeakos-
ken lähialueineen taivaan 
tuuliin, ellei sen vaatimuk-
siin suostuta. Mr. Greenin 
(Jukka Puotila) johtama 
järjestö vaatii metsien te-
hohakkuiden välitöntä 
lopettamista. Sinänsä oi-
keutettu vaatimus saattaa 
Kontion (Heikki Silvennoi-
nen) ja Parmaksen (Elsa 

Saisio) visaisen ongelman 
eteen: Miten pelastaa maa-
ilma julmien terroristien 
käsistä? Terroristien, jotka 
haluavat pelastaa maail-
man tuhoamalla sen.

Sisäiseen tutkintaan eri-
koistunut spesiaaliagentti 
Kiiveri (Inka Kallén) ei ehdi 
maailmaa pelastamaan 
imetyskiireittensä vuoksi 
ja kun Kostamovaarallakin 
(Ernest Lawson) tihkuu, on 
miehistövaje Valkeakosken 
poliisissa huomattava. Kun 
kaiken lisäksi poliisipäällik-

kö Ljunkka (Timo Kahilai-
nen) on joutunut terroris-
tien panttivangiksi, tilanne 
tuntuu epätoivoiselta.

Onneksi Taapero (Jarkko 
Pajunen) tuo kuitenkin pai-
kalle myös Valkeakosken 
oman pojan Hurtan (Heikki 
Hela), joka on saanut hoi-
toa sekakäyttöönsä ja kou-
luttautunut siinä ohessa 
kansainväliseksi erikoismie-
heksi, erityisalanaan terro-
rismin vastainen taistelu.

Jopa humanisti Sumelius 

(Ilkka Heiskanen) on neu-
voton, eikä asiaa helpota, 
että kuuluisa orpojen ja vai-
vaisten kiduttaja Mr. Green 
lähettää kaksi brutaalia eri-
koismiestä iskemään Kon-
tion rakkaimpiin perheen 
jäseniin; kaksosiin Morttiin 
ja Verttiin ja tangokuningas 
Korisevaan (Arja Koriseva).

Alkaa hermoja riipivä tais-
telu aikaa ja pahuutta vas-
taan.

 JOKA KESKIVIIKKO 
   VELOITUKSETTA
KOTIISI ! OLE HYVÄ !
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ ALAVUDEN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN VAALISSA 20.11.2022
II                                                

Sinapinsiemen   ehdokaslista

III                                                            
Tie-Totuus-Elämä 

ehdokaslista

IV                                    
Kokoomuksen ja 

sitoutumattomien 
ehdokaslista

V                                                    
Alavuden Sosialidemokraatit 

ehdokaslista

VI                                                        
Turvaksi kotikirkko 

ehdokaslista

2                                                                     
Aho Kaisla                                     

yrittäjä

3                                              
Anttila Mauri                     
eläkeläinen

26                                           
Ahopelto Pentti                        

yrittäjä

33                                                          
Vuorela Aki                        

sähköteknikko

42                                          
Jokinen Pirjo                            

rkm, eläkeläinen

46                                      
Javanainen Kaisa                

eläkeläinen

51                                          
Hiirikoski Outi                      

lukion lehtori, TM

4                                               
Hankaniemi Olavi     

luomuviljelijä

5                                     
Hautarinne Tarja                         

emäntä, eläkeläinen

27                                                
Kivistö Markus                       

koulunjohtaja, TM

34                                          
Kaihoniemi Pekka                          

yrittäjä

43                                                          
Mäki Ari                           

lasityöntekijä

47                                               
Koskinen Maire                                     

perhepäivähoitaja

52                                                    
Iivonen Ritva                 

sairaanhoitaja

6                                             
Helander Jari                      

rehtori

7                                                 
Hämäläinen Kari           

eläkeläinen

28                                   
Kouvalainen Seija                            
terveydenhoitaja

35                                             
Pääkkö Tanja                     
laitoshuoltaja

44                                                       
Onnela Anja                     
eläkeläinen

48                                        
Mäkiranta Jorma                

haastemies

53                                   
Kaijankangas Maria                                   

maahanmuuttokoordinaattori

8                                               
Koivumäki Merja               

parturi-kampaaja, eläkeläinen

9                                             
Korhonen Piia                      
hankevastaava

29                                               
Mäkelä Marika                         

TM, uskonnon lehtori

36                                                            
Raja-aho Pirkko                     

eläkeläinen

45                                              
Rikala Juha                            

opettaja

49                                               
Onnela Toivo                                  

rkm, eläkeläinen

54                                                   
Kangas Päivi                        

perheneuvoja, psykoterapeutti

10                                         
Korkatti Taneli                             

nosturinkuljettaja

11                                            
Krihvel Elina                     

sosionomi (AMK)

30                                            
Penninkangas Reijo                             

eläkeläinen

37                                        
Kaihoniemi Pirjo                           

eläkeläinen, yrittäjä

50                                             
Ylimäki Tarja                  
perushoitaja

55                                                  
Karhukorpi Sari                      

sosionomi (amk)

12                                                 
Liesmäki Terttu                        

TTM, eläkeläinen

13                                              
Majamaa Jouko                            

metallimies

31                                       
Piiroinen Esko                              

TM, pastori

38                                          
Mikkola Matti                                

eläkeläinen, poliisi

56                                           
Marttila Anitta                     

lehtori

14                                                       
Majuri Sami               

sairaanhoitaja (AMK)

15                                               
Mursula Mikko 

liiketoimintajohtaja

32                                                
Pollari Auli                                                 

myyjä

39                                                              
Suosalo Sari                                         

lasten ja nuorten erityisohjaaja

57                                              
Vierunketo Taina 

laboratoriohoitaja

16                                   
Murtomäki-Kukkola Hanna                             
MMM, maaseutupäällikkö

17                                                      
Mäki-Neste Mervi                      

pääsihteeri, emäntä

40                                                                 
Soini Juha                               

postinjakaja

58                                             
Åkerman Riitta                            

lääkäri

18                                        
Nieminen Nina                               

yrittäjä

19                                                    
Pienimäki Marja-Liisa 

yksilövalmentaja, yrittäjä

41                                                
Paukkunen Yrjö                         

lakitoimistoyrittäjä

20                                                    
Sivula Maria                                
lähihoitaja

21                                                       
Soini Kaija                               

eläkeläinen

22                                             
Uusitalo Mika                
maanviljelijä

23                                            
Viitala Markku                  

eläkeläinen

24                                                
Välimaa Soile                              

suunnittelija, terveydenhoitaja 
(YAMK)

25                                                      
Yli-Kätkä Asko                 

maanviljelijä, autonkuljettaja 
evp.

I                                                                                                                     
Keskusta ja sitoutumattomat ehdokaslista

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys Alavuden seurakunnassa 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 klo 11-20 toimitettavien seurakuntavaalien ennak-
koäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä kirkkoherranvirastossa, Louontie 1A1, 63300 Alavus 
kello 9.00–18.00 sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina. 

Palvelukeskus Elviira, Senioritie 4, 63600 Töysä, ti 8.11.2022 klo 10-13, 
Aseman konttuuri, Asematie 5, 63400 Alavus, ti 8.11.2022 klo 10-13 
Töysä-talo, Rantatie 2, 2.krs, 63600 Töysä, ke 9.11.2022 klo 9-18, 
ABC/S-market Alavus, Piirantie 1, 63300 Alavus, ke 9.11.2022 klo 9-12 
eTuuri, Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri, to 10.11.2022 klo 10-13 
Töysän kirkko, Kappelitie 6, 63600 Töysä, to 10.11.2022 klo 18.30-20 
Alavuden Lukio, Kirkkotie 12, 63300 Alavus, pe 11.11.2022 klo 9-12 
K-Supermarket Alavus, Vähtärintie 2, 63300 Alavus, la 12.11.2022 klo 10-13 
 
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoää-
nestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun 
riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. Erillistä vaalikirjettä ei lähetetä postitse. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen 
valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 
kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen 
ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakun-
tavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna pe 4.11.2022 kello 12-16.00. 
Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 06 5150700. 

Alavuden seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seura-
kunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 27.10.–12.11.2022, osoite Louontie 1A1, 63300 Alavus. 

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta 
www.alavudenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi. 

Alavudella 3.10.2022 
Alavuden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Jorma Lamminmäki 

Alavuden kaupungille siir-
tyy hyvinvointialueen toi-
minnan alkaessa joitakin 
tehtäviä ja sopimuksia. 
Etsivä nuorisotyö ja siihen 
tiiviisti liittyvä Nuorten työ-
paja on järjestetty nuoriso-
työlain perusteella, eivätkä  
nämä toiminnot siirry hy-
vinvointialueelle. Kuusio-
kuntien kesken on sovittu, 
että nämä toiminnat järjes-
tetään jatkossa kuntien pal-
veluna Alavuden toimiessa 
isäntäkuntana. 
  Lisäksi Alavuden kaupun-
gin vastuulle siirtyy palve-
luliikenteen järjestäminen 
Alavuden kaupungin osal-
ta.
     Kaupunginhallitus hy-
väksyi Alavuden kaupungin 
osallistumisen Etelä-Poh-
janmaan hyvinvointialueen 

Alavus toimii 
isäntäkuntana
Nuorten työpajalle

Suomen kestävän kasvun 
ohjelman Hyvinvoiva Etelä-
Pohjanmaa-hankkeeseen 
2023-2025. Hanke on jo 
käynnistynyt sairaanhoito-
piirin hallinnoimana vuo-
den 2022 ajan.
     Alavuden kaupunki antoi 
lausunnon Etelä-Pohjan-
maan liiton talousarvioeh-
dotuksesta ja toimintasuun-
nitelmasta vuodelle 2023 
sekä taloussuunnitelmasta 
vuosille 2024 ja 2025. Kau-
punki nosti huomioinaan 
esiin muun muassa, että 
kasvavan rahoituksen vai-
kuttava hyödyntäminen on 
liiton keskeinen tehtävä, sa-
moin osaavan työvoiman ja 
koulutusmahdollisuuksien 
turvaaminen.
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Etelä-Pohjanmaan alueval-
tuuston kokous järjestettiin 
maanantaina 24.10, jolloin.
aluevaltuusto hyväksyi yk-
simielisesti terveydenhuol-
lon asiakasmaksuja hyvin-
vointialueelle.
Maksut tulevat voimaan 
1.1.2023 lähtien. Nyt hy-
väksytyt maksut koskevat 
muun muassa lääkärikäyn-
tien, kotisairaalan ja suun 
terveydenhuollon asiakas-
maksuja perusterveyden-
huollossa.    Maksut ovat 
asiakasmaksuasetuksen 
enimmäismäärien mukai-
set.
   Nykyisellään vastaavat 
maksut ovat olleet maakun-
nassa varsin yhteneväiset ja 
samansuuruiset kuin hyvin-
vointialueelle hyväksytyt 
asiakasmaksut. Asiakas-
maksuasiakirja täydentyy 
muiden palveluiden osalta 
vielä syksyn aikana.
   Aluevaltuusto kuuli ta-
lousjohtaja Anu Helinin ja 
talouspäällikkö Heli Hä-
meenniemen katsauksen 

talousarviovalmisteluun. 
Tällä hetkellä Etelä-Poh-
janmaan hyvinvointialueen 
talousarvio vuodelle 2023 
on noin 94 miljoonaa euroa 
alijäämäinen. Talousarvion 
työstöä jatketaan edelleen.
   - Budjetissamme on vie-
lä paljon kurottavaa. Mei-
dän on kuitenkin pidettävä 
huolta palveluista, mutta 
samanaikaisesti uskallet-
tava uudistaa niitä kustan-
nusvaikuttavasti. Tässä 
työssä meidän tulee luottaa 
ammattitaitoiseen henkilö-
kuntaamme, aluevaltuus-
ton puheenjohtaja Paula 
Risikko toteaa.
   - On väistämätöntä, että 
Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialue tulee muiden 
hyvinvointialueiden lail-
la tekemään alijäämäisen 
budjetin ensi vuodelle. Nyt 
kysymys on siitä, miten pal-
jon alijäämäinen budjetti 
tulee olemaan, hyvinvoin-
tialuejohtaja Tero Järvinen 
painottaa.
    Talousarvio etenee 7.12. 

Aluevaltuusto hyväksyi
terveydenhuollon asiakasmaksuja

talous- ja investointilau-
takunnan, 13.12. aluehal-
lituksen sekä 19.12. alue-
valtuuston käsiteltäväksi. 
Aluevaltuusto seuraa kä-
sittelyn etenemistä ja pa-
laa aiheeseen iltakoulussa 
marraskuun aikana.
   Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen investointi-
suunnitelma vuodelle 2023 
on paraikaa ministeriöiden 
käsittelyssä. Siihen odote-
taan vastausta marraskuun 
aikana. Tällä hetkellä huo-
mio kohdistuu seuraavan 
neljän vuoden 2024–2027 
tarkastelujaksolle. Keskus-
teluja investointisuunnitel-
mien karsintatavoitteista 
käydään eri palvelualuei-
den kesken.
   Hyvinvointialueen talou-
den tasapainottamistyöryh-
mä on aloittanut toimintan-
sa. Työryhmän tehtävänä 
on laatia talouden tasapai-
nottamisohjelma vuosille 
2023–2026.

Ähtärin kaupunki toteuttaa 
28.10. – 17.11.2022 väli-
senä aikana hyvinvointiky-
selyn, jolla taustoitetaan 
kuntalaisten mielipiteitä ja 
kokemuksia hyvinvoinnis-
ta ja palveluista. Kyselyn 
tavoitteena on saada kun-
talaisten ääni kuuluviin hy-
vinvoinnin raportointi- ja 
suunnittelutyössä.
    Kyselyssä kartoitetaan 
laajasti sekä Ähtärin kau-
pungin, yritysten ja kolman-
nen sektorin palveluiden 
tarjontaa ja toimivuutta 

kuntalaisten näkökulmasta. 
Kyselyn tuloksia hyödyn-
netään Ähtärin kaupungin 
hyvinvointikertomuksessa 
ja -suunnitelmassa.
    Vapaa-aika- ja hyvin-
vointipäällikkö Anu Paa-
lanen sanoo, että kyselyn 
tulokset ovat tärkeitä, kun 
arvioidaan keskeisiä kehit-
tämiskohteita kuntalaisten 
hyvinvoinnin osalta.
   - Kyselyllä kartoitetaan 
kuntalaisten henkilökohtai-
sia kokemuksia tarjottavista 
palveluista. Toivomme ky-

selyyn paljon vastauksia ja 
avoimiin kysymyksiin roh-
keitakin näkökulmia, Paala-
nen toteaa.
   Kyselyyn voi vastata Äh-
tärin kaupungin verkkosi-
vuilta löytyvällä sähköisel-
lä vastauslomakkeella tai 
paperilomakkeella, joita 
on kaupungintalon infopis-
teessä.
     Tutustu kyselyyn: https://
ahtar i - lv.creamai ler.f i/
survey/63bl5m5rxkhdo

Ähtäri on kartoittamassa
kuntalaisten hyvinvointia

Tuurin on tulossa kaasu-
tankkausasema ja kaa-
suasema, joka sijoittuisi 
suurin piirtein nykyisen 
huoltoaseman kohdalle 
vastapäätä valtatietä. Ala-
vuden ympäristölautakun-
ta myönsi poikkeusluvan 
kaavamääräyksistä Veljek-
set Keskinen Oy:lle, jotta 
alueelle voidaan osoittaa 
kaasutankkausasema vas-
toin voimassa olevan kaa-

van kaavamääräyksiä.
  Tankkausaseman sijainti 
vaatii vielä TUKES:in luvan. 
Jos lupa tulee, tankkaus-
asema olisi käytössä loppu-
keväästä 2023.
  Kortteli on toistaiseksi 
rakentamaton ja raken-
nuspaikka on viljelyksestä 
poistunutta peltoa, jota on 
käytetty lähinnä paikoitus-
alueena. Asemakaavassa 
rakennuspaikka on osoitet-

Tuuriin olisi tulossa biokaasuasema

tu liikerakennusten kort-
telialueesi, jolle voidaan 
sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikköjä.
  TUKE:sin turvaetäisyyksis-
tä johtuen huoltoaseman 
kiinteistölle ei etukäteistie-
doista poiketen voi sijoittaa 
kaasutankkausasemaa eikä 
kaasuasemaa voimalinjan 
läheisyyden vuoksi.

Yrittäjyyttä on erilaista. 
Moni haaveilee yrittämi-
sestä, mutta ei tiedä miten 
pääsisi alkuun. Yhä use-
ampi tekee satunnaisesti 
töitä palkkatyönsä ohessa. 
Jollakin muhii päässään bis-
nesidea, jonka toimivuut-
ta haluaisi testata ennen 
täysipäiväiseksi yrittäjäksi 
ryhtymistä. Myös toimival-
le yritykselle ja yrittäjälle 
tulee eteen tämän tuosta 
kysymyksiä, joihin etsii vas-
tauksia.
      Vastauksia noihin kysy-
myksiin tarjoaa lauantaina 
19.11. järjestettävä Yrittä-
jänä-markkinat, jotka pi-
detään kello 10.00–13.30, 
Tuurissa OnnenTähden ko-
koustiloissa. Järjestäjänä 
toimii Alavuden Kehityk-
sen hallinnoima Mikrosta 
milliin-hanle sekä Uusyri-

tyskeskus Neuvoa-antava, 
Alavuden Kehitys Oy, Kuor-
taneen kunta ja Ähtärin 
kaupunki.
   Yrittäjänä -markkinoil-
la saa vastauksia ja tietoa 
rahoituksesta, tukivaihto-
ehdoista, markkinoinnista 
ja monesta muusta yrittä-
jyyteen liittyvästä asiasta. 
Paikalla on asiantuntijoi-
tamuun muassa Leader 
Kuudestaan ry:stä, TE-pal-
veluista, Alavuden Kehitys 
Oy:stä, Uusyrityskeskus 
Neuvoa-antavasta, kuntien 
elinvoimatoimista, E-P:n 
yrittäjistä, rahoituslaitoksis-
ta, vakuutusyhtiöstä, tili- ja 
mainostoimistoista.
     Markkinat on suunnattu 
yrittäjille, yrittäjiksi aikovil-
le ja kaikille asiasta kiinnos-
tuneille. Tietoa on tarjolla 
kattavasti myös sivutoimi-

yrittämisestä ja kevytyrittä-
jyydestä.
     Markkinoiden ajan on 
tarjolla lyhyitä tietoiskuja 
yrittäjille tärkeistä asioista, 
kuten kirjanpidosta,
kannattavuuden arvioinnis-
ta ja työllisyyteen liittyvistä 
kysymyksistä. Lisäksi on pu-
heenvuoroja yritystuista, 
rahoituksesta, vakuutuksis-
ta ja monista yrittäjyyteen 
liittyvistä asioista.
Jokaisen, jo aloittaneen 
yrittäjän ja yrittäjyydestä 
kiinnostuneen, kannattaa 
nyt tulla Yrittäjänä-markki-
noille.

Yrittäjänä-markkinoilta saa
vastauksia kysymyksiin



6 Lakeuden Portti

- Mestariteoksia, kukahan 
nämä on oikein tehnyt! Näi-
tä oli yksi aulan seinällinen 
Alavuden Lukkarinhovissa, 
jossa kahdeksatta ja vii-
meistä kertaa pidettiin Ala-
vuden Ikätorin toimintana 
Kohtaamistaiteen ryhmää.
   - Yhyy, sanoi Anna-Liisa 
Holkko haikeana siitä, kun 
tällä haavaa kokoontumiset 
päättyivät. Taidetyöskente-
lystä on satanut silkkaa hy-
vää palautetta, ja ehkä uusi 
ryhmä aloittaa taas tammi-
kuussa. Useimmat kuudesta 
osallistujasta nostivat kädet 
ylös, aikoisivatko osallistua 
uudelleen. Ryhmän taide-
näyttelyn kunniaksi nostet-
tiin pikarilliset Pommackia.
  Jokaisena kahdeksan ker-
tana on tehty yksi taide-
työskentely Sonja Saran-
pään johdolla. Hän toimii 
Kuusiolinna Terveyden 
muistikuntoutusohjaajana 
ja pitää erilaisia ikäihmisille 
tarkoitettuja ennaltaehkäi-
seviä ja kuntouttavia ryh-
mätoimintoja.
    Saranpää valmistuu Koh-
taamistaiteen ohjaajaksi 
marraskuussa, ja ryhmä on 
ollut osa hänen opintojaan. 
Hän on opiskellut Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun avoi-
mella väylällä työn ohessa.
 -   Kun innostutaan teke-
mään, niin kaksi tuntia me-
nee kuin vilauksessa, sanoo 
Saranpää.

Kohtaamistaiteen ryhmässä Lukkarinhovissa syntyi taidetta

Sirkka-Liisa Mustonen oli 
saanut kurssilta uusia tut-
tavia. Tässä puolukka-ai-
heinen työnsä näyttelysei-
nältä. 

Risto Vehkajärvi oli tehnyt 
tällaisen kansallispukuai-
heisen työn. Ensin aloitet-
tiin kankaan suunnittelulla, 
mutta yllätys oli se, mihin 
kangas lopulta tuli

Kohtaamistaiteen ryhmä kokoontui viime viikon tiistaina viimeistä kertaa. Maljat nostet-
tiin onnistuneiden kokoontumisten pääteeksi ja kahdeksan kerran kokoontumisista oli töi-
tä laitettu Lukkarinhovin aulan seinälle.

Anna-Liisa Holkko on naut-
tinut ryhmän kokoontu-
misista. Niin hänellä kuin 
muillakin oli haikea mieli, 
kun kokoontumiset tältä 
syksyltä loppuivat.

Pirkko Hoskari sanoo, että 
hän on saanut paljon virik-
keitä näistä kohtaamisista.

Vielä olivat väritettävät lappuset väärin päin. Kohtaamis-
taiteen ryhmää veti pöydän toisessa päässä Sonja Saran-
pää, ja osallistujina olivat Sirkka-Liisa Mustonen, Anna-
Liisa Holkko ja Risto Vehkajärvi ja oikealla puolella pöytää 
Kalle Kytölä, Ulla Aarnio ja Pirkko Hoskari.

  Kohtaamistaide koostuu 
aina kolmesta osasta: virit-
täytymisestä, taidetyösken-
telystä sekä arvostuksesta, 
joka ei tarkoita arvostelua, 
vaan sitä, että arvostetaan 
omaa ja toisten työtä. Täs-
sä ei tarvitse olla ennakko-
osaamista, eikä välttämättä 
taideharrastuneisuutta.
    Kuusi on Saranpään mu-
kaan juuri sopiva ryhmän 
koko. Isommallekin ryhmäl-
le voi pitää kohtaamistai-
teen tuokioita.
  Hänellä itsellään ajatus 
lähti Muistiyhdistyksen 
projektista Kortteleihin 
kulttuuria, missä tuotiin 
erilaista kulttuuria lähelle 
ikäihmisiä. Saranpää huo-
masi, että kulttuuri on sitä, 
mitä meillä on joka puolella 
aina rakennuksista ja luon-
nosta lähtien.
 
Taiteesta nautittu 

   Kohtaamistaide perus-
tuu japanilaiseen Clinikal 
Art-työskentelyyn, joka on 
Suomessa lähtenyt Laure-
an ammattikorkeakoulusta. 
Kyse on ohjatusta ja tavoit-
teellisesta ryhmämuotoi-
sesta taidetyöskentelystä, 
jossa kaikki työvälineet ovat 
käden ulottuvilla.
  Kohtaamistaiteessa olen-
naista ovat havainnot, ko-
keminen, kohtaaminen, ilo 
ja arvostus. Kohtaamistai-

teessa ihminen nähdään 
yhteisönsä jäsenenä ja toi-
minnassa korostuu kaikkien 
aistien käyttäminen.
 Kohtaamistaide saattaa 
Saranpään mielestä kuu-
lostaa hienommalta kuin se 
onkaan. Kyse on tavallises-
ta taiteesta nauttimisesta. 
Virittäytymisessä on hajuja, 
makuja ja eräällä kerralla 
sai hypistellä erilaisia kan-
kaita. Myös musiikkia on 
kuunneltu.
  Jokaisella oli tällä viimei-
sellä kerralla lappunen, 
joka väritettiin puuväreillä. 
Näistä kaikista syntyi yhte-
näinen kuva, kun palaset 
lopulta yhdistettiin.
  Virittäytymisessä on aina 
ollut jokin aasinsilta taide-
työhön. Viimeinen tapaa-
minen aloitettiin suoraan 
taidetyöskentelyllä. Kaikilla 
oli värittämistä varten eri-
lainen kuva.
   -  Älkää ajatelko asiaa vai-
keasti, vaan värittäkää koko 
lappu, ei pelkästään kuvaa. 
Nauttikaa väreistä, kehotti 
Saranpää!
  Ryhmässä on työskennel-
ty akvarelliväreillä, vahalii-
duilla, puuväreillä sekä on 
käytetty akvarelliväreillä 
siveltimiä, mutta myös sor-
mia. Peitevärejä ja sormivä-
rit ovat tällä kurssilla vielä 
jääneet, mutta ehkä ensi 
kurssilla.

Yhdessä tutustuttu

  - Olimme ensin kaikki 
vieraita, ei ollut ketään 
erityisen tuttua. On ollut 
hauskaa tutustua toisiin 
ikäihmisiin, sanoo Sirkka-
Liisa Mustonen.
   Tapaamisista on saanut 
virikkeitä, ajankulua ja mie-
lekästä tekemistä. Myös 
sorminäppäryys on lisään-
tynyt, kun on leikelty ja vä-
ritelty. Jokaiseen kokoontu-
miskertaan ovat kuuluneet 
kahvit ja leivokset, niin nyt-
kin.
  Aina, kun työt on saatu 
tehtyä, on katsottu, mitä 
kaunista töissä on. Yhdeksi 
näyttelyn kauniiksi työk-
si Sirkka-Liisa Mustonen 
mainitsi Risto Vehkajärven 
työn, jossa oli kansallispu-
kumaisuutta. Siinä oli pitä-
nyt ensin pitänyt suunnitel-
la kangas vesiväreillä ilman, 
että ryhmäläiset tiesivät, 
mihin kangas tulee. Yksi 
tärkeä asia on yllätykselli-
syys.
  -  Olitteko te vähän Ridge 
Forrestereita, naureskeli 
Saranpää.
  Seuraavaksi tuli mekko-
sapluuna, joka piti sovitella, 
minkälaisen mekon piirtä-
mästään halusi leikata.
   Saranpää kiitteli, että tämä 
on ollut toisiaan arvosta-
va ryhmä, joka on löytänyt 
aina toisten työstä kaunista 
sanottavaa.
    Mikkelinpäivänä oli eri 
vihanneksia aina fenkolis-
ta, sellereistä, kaaleista ja 
kurpitsasta lähtien. Näitä 
ei sekoitettu ruokaan, vaan 
vahaliiduilla piirrettiin mal-
lista, minkä kasviksen halu-
si ja joku taisi piirtää use-
ammankin.
   - Tämä on ollut niin muka-
va kurssi, kiitteli Vehkajärvi, 
jonka mukaan Saranpäällä 
on ollut paljon erilaisia ide-
oita. 
  Kun tulijoita oli uudelle 
kurssillekin, Saranpää arve-
lee, että pidetäänkö kurssi 
ja vielä jatkokurssi vuoden 
alussa.

Energiakriisi koettelee Suo-
mea ja tulevana talvena 
Suomea voi uhata sähkö-
pula. Sähköä on tuotettava 
joka hetki yhtä paljon kuin 
sitä kulutetaan. Mikäli tuo-
tanto ja tuonti eivät riitä 
kattamaan sähkön kulutus-
ta, seurauksena on sähkö-
pula. Tällöin kulutusta voi-
daan joutua rajoittamaan. 
Viimeisenä toimenpiteenä 
ovat kuluttajiin kohdistuvat 
kiertävät sähkökatkot koko 
Suomessa.
Sähköpulan kehittyminen
Sähköpulatilanne voi syn-
tyä usealla eri tavalla, kuten 
pitkäkestoisen kylmän pak-

kasjakson, merkittävän voi-
malaitoksen vikaantumisen 
tai sähkön siirtoyhteyden 
häiriön, tai näiden yhdistel-
män seurauksena. 
Suomessa sähkönkulutus 
on voimakkaasti riippuvai-
nen lämpötilasta. Etenkin 
kylmän pakkasjakson aika-
na on erittäin tärkeää, että 
kaikki kotimainen sähkön-
tuotanto toimii ja siirtoyh-
teydet Ruotsin ja Suomen 
välillä ovat kunnossa.  

Kiertävät sähkökatkot

Kantaverkkoyhtiö Fingrid 
vastaa sähköjärjestelmän 

toiminnasta. Sähköpulan 
uhatessa Fingrid ryhtyy 
toimiin estääkseen valta-
kunnallisen suurhäiriötilan-
teen. Sähkön kulutuksen 
rajoittamisen tarkoitukse-
na on sähköjärjestelmän 
tasapainon ylläpitäminen. 
Kiertävät sähkökatkot ovat 
sähköpulassa välttämätön, 
viimeinen keino sähköjär-
jestelmän romahtamisen 
estämiseksi. 
Ennakoidussa sähköpulati-
lanteessa Fingrid ilmoittaa 
jakeluverkonhaltijoille (mu-
kaan lukien Koillis-Satakun-
nan Sähkö), että niiden tu-
lee kytkeä irti tietty määrä 

kulutusta omassa verkos-
saan 15 minuutin kuluessa. 
Koillis-Satakunnan Sähkö 
on varautunut tilanteeseen 
ja yhtiöllä on valmiina 
suunnitelma kiertävien kat-
kojen toteuttamiseen. Kat-
kaistavia kiinteistöjä ei ole 
mahdollista valita yksittäin, 
vaan katkot toteutetaan 
ryhmissä johtolähdöittäin. 
Sähkökatkot toteutetaan 
noin 2 tunnin katkoina. Ti-
lanteen pitkittyessä samal-
le alueelle voidaan joutua 
kohdistamaan katkoja use-
amman kerran.
Yhteiskunnan toiminnan 
kannalta kriittisten kohtei-

den sähkön saanti pyritään 
turvaamaan. Äkillisessä 
sähköpulatilanteessa tai 
ennalta-arvaamattomassa 
häiriötilanteessa sähköt 
voivat katketa myös näistä 
kohteista. 

Tiedotus asiakkaille

Sähköpulan riskin kasvaes-
sa siitä tiedotetaan ja uuti-
soidaan laajasti. Koillis-Sa-
takunnan Sähkö tiedottaa 
uhkaavasta, ennakoidusta 
sähköpulasta nettisivuilla, 
sosiaalisessa mediassa sekä 
tekstiviestitse. Kiertävien 
sähkökatkojen alkaessa säh-

köjen katkaisusta pyritään 
ilmoittamaan niiden koh-
teeksi joutuville asiakkaille 
tekstiviestitse sekä yleisellä 
tasolla sosiaalisessa medi-
assa ja nettisivuilla. Tilanne 
saattaa kuitenkin kehittyä 
myös niin nopeasti, ettei 
etukäteistiedottaminen ole 
mahdollista. 
Tulemme järjestämään 
marraskuun aikana info-
tilaisuuden sidosryhmille, 
teollisuudelle ja muille yh-
teistyötahoille, jossa käym-
me aihetta tarkemmin läpi.

Varaudu sähköpulaan
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Kellotapulilta näki tekojärven toisella puolel-
la levan kartanorakennuksen. Harvinaisesti 
kaksi hautausta oli ollut viikon lopulla, joten 
oppaana toiminut Terhi Gröhn soitti tapulin 
kelloja kahtena päivänä.

Kirkko on Engelin suunnittelema ja siinä on erikoisuus, että 
saarnapönttö on sillä paikalla, missä tavallisesti on alttari-
taulu. Kuva: Katriina Hyvölä

Helena Salokangas haisteli eri ruislaatuja. 
Viski on 100-prosenttisesti suomalaisesta ru-
kiista, jota viljellään muun muassa Orisbergin 
kartanon mailla.

Kun Mesimarttojen ainoa Martti, Kari Härkö-
nen on kemisti, hän voisi taitaa myös eri juomi-
en valmistuksen. Sihteerin Kirsi Hirvilammen 
kanssa he pohtivat tässä, josko valmistettaisiin 
katajanmarjalikööriä.

Kyrö Distilleryssä perehdyttiin niin viskin kuin gininkin valmistukseen. Ylhäältä 
katseltiin kuparisia tislaamopannuja. Etummaisena on Laura Puntala.

Ähtärin Mesimartat kuuli-
vat Kyrö Distillerystä mon-
ta tarinaa ja pääsivät kier-
tämään tuotantotiloihin. 
Oivana oppaana toimi Su-
sanne Koivisto, joka selvitti 
ensin yrityksen historian ja 
sen, kuinka ajatus ruisvis-
kin valmistamisesta syntyi 
aikanaan saunan lauteilla. 
Koko Mesimarttojen reis-
sun luottokuskina toimi soi-
nilainen Veijo Jousmäki.
   Jo keväällä ylioppilasjuh-
lien aikaan piti tehdä tämä 
reissu, mutta se peruuntui.
  - Ihanaa, että olemme 
vihdoin täällä, sanoo Mesi-
marttojen sihteeri Kirsi Hir-
vilampi.
  Ensimmäinen pysäys oli 
Seinäjoella Valkoisessa 
Puussa, jossa nautittiin mo-
nenlaisista herkuista. Yritys 
on nopeasti levinnyt ja uu-
simpana avannut boutigue-
hotellin Salaisen Puutarhan 
Majatalon Kauhajoella.
  Kyrö Distillery sijaitsee en-
tisessä meijerikiinteistössä, 
jossa sille alkoi uusi elämä 
vuonna 2013. Ensin pää-
dyttiin valmistamaan viskiä, 
mutta nopeasti tuli rinnalle 

myös ginin tarina, Kyrö Gin.
. Viime vuonna pullotettiin 
450 000 pulloa giniä ja vis-
kiä. Lonkerot ja kermaliköö-
ri tehdään muualla, joten 
ne eivät ole tässä luvussa. 
20 prosenttia myynnistä 
oli viskiä, joka saatiin vasta 
pari vuotta sitten kunnolla 
myyntiin Alkoon. Tavoittee-
na on, että viski nousisi lä-
hivuosina ykköseksi.
  Koivisto johdatti mielen-
kiintoiselle tislaamokier-
rokselle. Sekin kuultiin, että 
viski valmistetaan 100-pro-
senttisesti suomalaisesta 
rukiista. Nyt juuri oli viskin-
teossa tuotantotauko. 
   Selvisi, että viski tehdään 
viljasta ja gini yrteistä, jo-
hon voi laittaa lähes mitä 
tahansa yrttejä. 
  Ja tietenkin kierroksen 
päätteeksi oli monen mie-
lestä se kaikkein paras eli 
tasting, maistelu, jossa sekä 
haisteltiin että maisteltiin 
juomia.   
       
Orisbergissa näytellään

  Päivän toinen varsinainen 
vierailupaikka oli Orisbergin 

kartano, jossa käytiin tou-
kokuussa avatussa kunnos-
tetussa kahvilarakennuk-
sessa, joka on ollut pappila. 
Oppaana toimi Terhi Gröhn, 
joka kyseli, kuinka moni 
Mesimartoista oli aiemmin 
käynyt kartanon kappelin 
mailla. Vain muutama käsi 
nousi pystyyn.
 Viime kesänä nähtiin Gröh-
nin kirjoittama näytelmä 
Grand Old Orisberg, joka oli 
niin suosittu, etteivät kaikki 
mahtuneet esityksiin. Me-
simartoista jokunen tuumi, 
jos yhdessä lähdettäisiin 
katsomaan ensi kesänä 
näytelmää.
  Yhteen esitykseen pys-
tyttiin menneenä suvena 
ottamaa 130 henkeä ja näy-
telmää esitettiin 11 kertaa. 
Näytelmä kertoo alueen 
historiaa ja paikallisten ih-
misten asioita.
  Gröhn kertoo, että tämä 
on Kansan Raamattuseuran 
paikka, jona se on ollut vuo-
desta 1976 lähtien ja nyky-
ään Kansan Raamattuseura 
on yhteistyökumppani, sillä 
nykyään toimii Orisbergin 
kappelin kannatusyhdistys, 

joka on samoilta vuosilta. 
Yhdistys pyörittää käytän-
nössä toimintaa, mutta mu-
kana on paljon talkoolaisia.
  Mesimartoillekin vin-
kattiin, että talkoolaisille 
majoitus löytyy, kunhan 
on into tehdä töitä. Kuten 
varapuheenjohtaja Leena 
Mursu kertoo, Mesimartat 
ovat todella kovia talkoo-
laisia.
  Kartanon vanhempi isäntä 
puolisoineen eli Johan ja 
Riitta Björkenheim kunnos-
tivat ison huvilan, joka on 
viime talvena remontoitu. 
Se on ollut aikanaan syy-
tinkitupa, joten se taval-
laan palautui alkuperäiseen 
käyttöön.
  Itse kartanossa asustaa 
kuudennessa polvessa Da-
niel Björkenheim tyttöys-
tävänsä Karoliinan kanssa. 
Kartano on iso ja näkyy 
Suomen vanhimman teko-
järven takaa, kun käytiin 
kellotapulilla. Koska karta-
no on yksityisomistuksessa, 
sinne ei ollut ainakaan nyt 
pääsyä.
   Orisbergin rautaruukki-
paikasta tuli 1900-luvun 

alkupuolella maatalouden 
innovaatioiden keskus kou-
luineen. Myös tämä raken-
nus on kunnostettu.
  Kirkonmenot pidetään 
keltakylkisessä kirkossa 
toukokuun lopusta elokuun 
loppuun, joka tietää alu-
eella vilkkautta. Kirkon on 
erillisine rannassa olevine 
kellotapuleineen suunnitel-
lut Carl Ludvig Engel.
  Gröhn selvitti Björkenhei-
min suvun henkilöhisto-
riaa, jota oli myös kirkon 
läheisellä hautausmaalla. 
Lars Björkmanista tuli Björ-
kenheim, kun hänet aate-
loitiin.
   Kun päivä oli sujunut 
sukkelaan, ei enää ehditty 
käymään Napuen taistelun 
paikoilla, kuten oli suunni-
telmissa. Muutoin olisi oltu 
takaisin vasta pimeällä Äh-
tärissä. Päiväreissu oli kaik-
kien osanottajien mielestä 
erittäin onnistunut.
  
     Tarja Riihimäki

Ähtärin Mesimartat kävivät 
tislaamossa ja Orisbergissa  Metsien kestävä käyttö ja 

mahdollisuus siihen myös tu-
levaisuudessa on Suomelle 
elintärkeä kansallinen asia.
EU-komission ehdotus ennal-
listamisasetuksesta on mo-
nella tapaa huono. Ennallista-
misvaade voisi pahimmillaan 
koskea Suomessa miljoonia 
hehtaareja, joista vesistöjen, 
metsien, soiden ja turvepel-
tojen osuus olisi suurin. Tässä 
toimenpiteessä olisi käytän-
nössä kyse Suomen museoimi-
sesta luonnon ennallistamisen 
sijaan.

Suomi on ollut omatoimisen 
ennallistamisen edelläkävijä. 
Suomen metsistä on suojeltu 
yhteensä 2,9 miljoonaa heh-
taaria, eli 13 prosenttia metsä-
pinta-alastamme. Suurimmalla 
osalla suojellusta pinta-alasta 
ei sallita metsätaloustoimen-
piteitä.
EU -komission esityksessä on 
kysymys sodan jälkeisen ajan 
kaikkien aikojen suurimmasta 
maan rajojen ulkopuolelta tu-
levasta talouttamme heikentä-
västä säädöksestä. Siksi myös 
Suomen on annettava siitä sel-
keä kielteinen kanta.

Oppositiopuolue kokoomus 
pyrkii nyt profiloitumaan met-
sien puolustajana. Puolue on 
jättänyt aiheesta välikysymyk-
sen. Samaan aikaan toisaalla, 
osa puolueen europarlamen-
taarikoista toimii unionissa räi-
keästi Suomen etua vastaan. 
Onneksi keskustan europar-
lamentaarikko Elsi Katainen 
on valittu nyt oman ryhmän 
neuvottelijaksi Euroopan par-
lamentissa. Tässäkin asiassa 
Suomen yhtenäisellä viestil-
lä on suuri merkitys. Kaksilla 
rattailla ajamiseen ei ole näin 
isoissa kansallisissa kysymyk-
sissä varaa.

Eduskunnan valiokunnissa on 
käsittelyyn löytynyt jo yhteistä 
säveltä.
Maa- ja metsätalousvaliokun-
nassa esitimme viimeviikolla, 
että valtioneuvoston kannasta 
poiketen Suomen ei tule hy-
väksyä asetusehdotusta, jossa 
metsäpoliittista päätösvaltaa 
siirretään komissiolle, edus-
kunnan budjettivaltaa rajoi-
tetaan tai omaisuudensuojaa 
heikennetään. Tiukka kanta on 
otettu niin ikään jo esimerkiksi 
talousvaliokunnassa ja valtio-
varainvaliokunnassa.

Samoin Keskustan Etelä-Poh-
janmaan piirinä tyrmäsimme 
esitetyn ennallistamisasetuk-
sen, vaatien eduskuntaa ja 
maan hallitusta vastustamaan 
asetusta loppuun saakka ja ha-
kemaan tukea muista saman-
mielisistä jäsenmaista.
Metsäpolitiikka kuuluu EU:n 
jäsenmaiden omaan toimival-
taan. Jäsenmaiden tulee ryh-
distäytyä eri neuvostokokoon-
panoissa ja tehdä selväksi, että 
emme ole muuttamassa toimi-
valtasuhteita miltään osin. EU 
komission on pysyttävä lestis-
sään. Suomen metsät eivät ole 
poliittinen pelinappula vaan 
kansallisaarteemme, jonka va-
raan maamme talous tukeutuu 
jatkossakin.

Mikko Savola
Kansanedustaja, maa- ja met-
sätalousvaliokunnan jäsen
Ähtäri

Suomen metsät ei-
vät ole poliittinen 
pelinappula
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Paitsi kartionmuotoisia, niin tavallisiakin suoria kynttilöitä 
oli valmiina malleina.   

Anne Tuomela rullasi täs-
sä punaista kartionmuo-
toista kynttilää, johon sy-
dänlanka oli jo laitettuna.

Hiustenkuivaajalla lämmitteli Anne Tuomela mehiläisva-
haa, jotta se saatiin notkeasti rullattua. Taustalla kirjasto-
virkailija Juhani Akonniemi muovitti kirjoja, mutta hän on 
tehnyt itsekin jollakin pysäkillä kynttilöitä.

Anna Tuomelan käsissä 
oli muotilla tehty har-
maa kynttilä. Opetta-
jana Kynttiläpajassa oli 
Sanna Kristola.

Illat pimenevät yhä aikai-
semmin, joten kynttilöitä 
sytytetään luomaan tun-
nelmaa. Ähtärin kirjasto-
auton teemakierroksella 
oli tällä kertaa kynttiläpaja, 
jossa valmistettiin mehiläis-
vahasta kauniita kynttilöitä 
opettaja Sanna Kristolan 
opastuksella.
  Myllymäellä autoon aste-
livat Anna Tuomela miniän-
sä Anne Tuomelan kanssa, 
joka oli houkutellut lisää 
väkeä pajaan. Niin vain kävi, 
että autossa oli Myllymäen 

Kirjastoautossa syntyi kynttilöitä Myllymäellä

etapilla vain kaksi kynttilän-
tekijää, mutta heiltä sujui-
kin kynttilöiden tekeminen 
hyvin.
  Myllymäeltä matka eteni 
vielä Tähkälään. Tätä ennen 
pysäkkejä oli ollut jo kahte-
na tiistaina. Kirjastoautovir-
kailija Juhani Akonniemi las-
kee, että edellisillä etapeilla 
oli ollut 5-6 henkeä, eikä 
autoon enempää olisi ehkä 
kerralla mahtunutkaan.
  -  Värin valinta on ehkä vai-
keinta, sanoo Sanna Kristo-
la, kun hän opasti tekijöitä 

alkuun.
   Muutoin kynttilän valmis-
taminen mehiläisvahasta 
vaikutti helpolta, eikä mi-
tään tarvinnut erityisesti 
kuumentaa, jos nyt ei hius-
tenkuivaajaa, jolla mehi-
läisvaha saatiin vähän not-
keammaksi. Liikaa ei saanut 
lämmittää, ettei vaha tullut 
liian pehmeäksi ja tahme-
aksi.
  Kun kaikki oli valmiina vain 
tekemistä varten, kynttilöi-
den teko sujui joutuin. Rei-
lun tunnin pysähdyksellä ei 
kynttilöiden valmistaminen 
saanutkaan kestää kauan, 
mutta Tuomelat ehtivät 
hyvin tehdä kahdenvärisiä 
kynttilöitä.
  Kristolalla oli näyttä har-
maita muotilla tehtyjä ma-
talia kynttilöitä. Hän arvioi, 
etteivät ne pala yhtä hyvin 
kuin kartionmuotoiset, joita 
tulee yhdestä levystä kaksi.
  Anna Tuomela kiitteli, kun 
kaikki on suunniteltu val-
miiksi. Kristolalla oli puu-
alustat rullausta varten, ja 

merkit olivat valmiina puu-
alustalla, mihin mehiläisva-
halevy aseteltiin. Sydänlan-
ka kastettiin vielä palavan 
kynttilän vahaan, jotta val-
mistunut kynttilä alkaa ai-
kanaan palaa hyvin.
  Juhani Akonniemi on aikai-
semmilla pysähdyksillä teh-
nyt hänkin kynttilöitä, jotka 
tosin on viety jo kotiin. Vie-
lä kynttilöitä ei ole maltettu 
polttaa.
  Vaikka joulu ei vielä aivan 
lähellä olekaan, joulun ai-
kaan ja sen myyjäisiin jo 
valmistaudutaan. Itseteh-
dyt kynttilät voisivat olla 
hyvä tuote.
   Ähtärin kirjastoauto on 
pitkään toiminut kulttuuri-
bussina. Teemoja on ollut 
monenlaisia ja musiikkiakin 
on kuultu. Akonniemi tar-
josi kynttiläpajalaisille vie-
lä pullakahvit, ennen kun 
matka jatkui Tähkälään. 
Kynttiläpajakierroksen vii-
meiset pysähdykset olivat 
tämän viikon tiistaina Rä-
mälässä ja Vehulla.

Opistosihteeri Paula Kuhalampi laitteli kansiota arkisto-
kaappeihin, jotka muuttivat vanhasta paikasta. 

Lakeudenportin kansalais-
opiston rehtori Arto Juurak-
ko istui työpöydän ääressä 
uudessa Alavuden keskus-
tan toimiston osoitteessa. 
Yläpuolella on Vode Kanto-
korven ruskeasävyinen tau-
lu, vuodelta 1962, milloin 
Lompsalinnakin on raken-
nettu.

Viime torstaina avautuivat 
Lakeudenportin kansalais-
opiston Alavuden toimiston 
ovet uudessa osoitteessa 
Kirkkotie 1 C 6:ssa katuta-
sossa. Rakennus tunnetaan 
ns. Lompsalinnan talona. 
Nyt tilaa on 124,5 neliö-
tä, jota on vaikea verrata 
Kulttuurikeskuksen entisiin, 
koska siellä on lisäksi ope-
tustiloja, jotka jäävät sinne 
käyttöön. Näissä Kirkkotien 
neliöissä toimi ennen tätä 
Alavuden Kiinteistö- ja Tili-
toimisto.
  Vielä ei ole määränpää-
tä, kuinka kauan opiston 
toimisto on näissä tilois-
sa, mutta aivan heti ei olla 
muuttoaikeissa. Kun kaavai-
luissa on uusia kaupungin 

Kansalaisopiston Alavuden toimisto muutti Lompsalinnaan

tiloja, uusi toimisto voisi tu-
levaisuudessa sijaita siellä.
  Kansalaisopiston rehto-
ri Arto Juurakko istuu nyt 
uudella paikalla, avarassa 
työhuoneessa, johon on tu-
lossa vielä lisää kalustusta. 
Kangaspäällistä entistä soh-
vaa ei käynyt siirtäminen 
uuteen paikkaan.
   Juurakko laskee, että sat-
tumoisin on monta vuotta 
1962. Lompsalinna on ra-
kennettu tuona vuonna, 
hänen yläpuolellaan oleva 
Vode Kantokorven rus-
keasävyinen taulu on myös 
siltä vuodelta kuten myös 
rehtori itsekin, joka on syn-
tynyt 1962. Taulu on lainas-
sa edelliseltä tilanhaltijalta 
Riitta Kuljulta.

   Muuton syynä olivat si-
säilmaongelmat, jotka 
tuntuivat rehtori Arto Juu-
rakolla ja opistosihteeri 
Paula Kuhalammella muun 
muassa ärsyyntyneenä kur-
kunpäänä. Sisäilman para-
nemisen on huomannut jo 
muuttovaiheessa. Uudessa 
osoitteessa työskentelee 
kolmantena opistosihteeri 
Sisko Lagerstedt.
  Nyt valoisissa ja pintakä-
sitellyn saaneissa tiloissa 
on hyvä työskennellä. Vielä 
oli ensimmäisenä toimiston 
toimintapäivänä laatikoi-
ta purkamatta, ja rehtorin 
aineistoa oli vanhassa pai-
kassa. Pikkuhiljaa tavarat ja 
paperit löytävät paikkansa.
 

Musiikkiluokka Kulttuuri-
keskukseen

  Kuten rehtori Arto Juurak-
ko toteaa, näissä tiloissa 
on kuherruskuukausi alka-
massa. Toimisto on avoinna 
maanantaista perjantaihin 
kuten ennenkin, mutta nyt 
joka päivä 9-11 ja 12-15. 
Toimiston ulkopuolelle on 
tulossa teippaukset.
  Yhdelle seinustalle saa-
daan etäpiste, jossa on jo 
pöytä valmiina. Pistettä 
voivat käyttää asiakkaat, 
samoin kuin paikan päällä 
käyvät tuntiopettajatkin. Li-
säksi nurkkausta voisi tilois-
sa olla hanketyöntekijälle.
  Kulttuurikeskuksesta on 
Fasadiin muuttanut vapaa-
aikasihteeri Anu Katajamä-
ki. Kansalaisopiston ope-
tustilat jäävät vielä entiselle 

paikalleen, jonne on tulos-
sa myös uutta. Suunnitel-
ma on sellainen, että sinne 
saadaan odotettu musiik-
kiluokka, kun Juurakon ja 
Katajamäen toimistotiloista 
lähtee väliseinä pois.
  - Kun nyt näissä tiloissa 
ollaan ja ryhdytään toimi-

maan, katsotaan myöhem-
min, josko tiloissa voisi ko-
koontua pienryhmiä, pitää 
kokouksia tai saada yksilö-
ohjausta, sanoo Juurakko. 
Paikka ei kuulu ainakaan 
toistaiseksi tilanvaraussys-
teemiin.
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Alavuden kaupunki sai junaliikennekyselyyn 378 vastausta. 
Jatkoyhteydetkin ovat tärkeitä.

Alavuden kaupunki sai to-
della huiman määrän vasta-
uksia eli 378, kun kaupunki 
kyseli junavuoroista. Kau-
punki avasi kyselyn, jolla se 
selvitti, millaiset junayhte-
ydet pelaisivat parhaiten 
työn vuoksi tai muuten ju-
nalla kulkevia.
    Lähes yhtä paljon oli 
avoimia palautteita, joissa 
oli kerrottu itselle tärkeistä 
yhteyksistä ja aikatauluista 
tai jätetty muita terveisiä ja 
toiveita junayhteyksien ke-
hittämiseen. Tästä johtuen 
vaatiikin tarkkaa ja pidem-
piaikaista paneutumista, 
jotta kaupungissa saadaan 
koottua kaikki tärkeimmät 
kehittämiskohteet aihepii-
reittäin, mutta nyt jo joitain 
seikkoja nousee selvästi 
esille kaikkien ikäryhmien 
vastauksissa.
   Suurimmat vastaajaryh-
mät olivat 18-33 -vuoti-
aat (102 vastaajaa), 34-49 
-vuotiaat (113 vastaajaa) ja 
50-65-vuotiaat (106 vastaa-
jaa). Koko vastaajaporukan 

osalta junalla matkustetaan 
harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa, mutta erityi-
sesti 18-33-vuotiaiden ja 
34-49-vuotiaiden vastaajien 
joukossa junaa käytetään 
1-3 kertaa kuukaudessa ja 
myös kerran tai useammin 
kuin kerran viikossa.
   Parempia yhteyksiä toi-
votaan kaikissa ikäryhmissä 
Tampere-Helsinki-suuntaan 
sekä Jyväskylän suuntaan. 
Kaikissa ikäryhmissä on 
vastattu, että junayhteyksi-
en lisäys tai parantuminen 
näihin suuntiin vaikuttaisi 
haluun matkustaa junalla 
useammin.
   Lisävuorojen tarve Alavus-
Seinäjoki-Alavus välillä ko-
rostuu erityisesti siksi, että 
jatkoyhteyksiin Seinäjoelta 
eteenpäin täytyisi päästä 
jouhevammin. Paremmin 
toimivia aikatauluja opis-
kelijoille ja työliikenteeseen 
Seinäjoelle ja Jyväskylään 
päin kaipaa myös moni.
   Useissa palautteissa mai-
nitaan myös, että junat Sei-

näjoelle ja Jyväskylään ovat 
monesti aivan liian täynnä, 
junien kunto on huono ja 
junat ovat epäsiistejä.
   
Tuoreeltaan terveiset 
VR:lle

   Alavuden kaupungin joh-
to kaupunginjohtaja Liisa 
Heinämäen johdolla vei 
perjantaina tuoreet tervei-
set ja kyselyn tulokset VR 
Matkalla-henkilöliikenteen 
johdolle yhdessä elinvoi-
majohtaja Ulla Koiviston ja 
maankäyttöjohtajan Kim-
mo Toivolan kanssa.
   Juuri samaisena aamuna 
oli kiskobussi jäänyt jälleen 
tulemamatta, joten epäkoh-
dista oli tuoretta näyttöä.
   Heinämäki toivoo, että 
VR:n väki sai hyvää tietoa 
mahdollisuuksista ja nä-
kymistä, mitä potentiaalia 
Alavuden ja Tuurin junalii-
kenteellä on. Mitä enem-
män väkeä reitillä liikkuu, 
sitä enemmän kaikki hyö-
tyvät.

  Yksiraiteinen rata ja vä-
häinen kalusto aiheuttavat 
haasteita, mutta kyselyssä-
kin ilmi tulleita asioita yrite-
tään yhdessä kohentaa..

Junavuorokyselyyn peräti 378 vastausta

Juhlan juontaja, 
kulttuurikoordi-
naatti Jussi Lampi 
juonsi seisaal-
taan, mutta pää-
osan leppoisasti 
keinutuolissa is-
tuen. 

Lauluyhtye Amoroso piti 
12-vuotiskonsertin lukion 
salissa sunnuntaina. Illan 
anti oli monipuolinen ja 
tunteikas. Kuultiin lauluyh-
tyeen lempilauluja vuosien 
varrelta.

Kun hämärtää, tällä tunnel-
mallisella laululla alkoi Lau-
luyhtye Amroson 12-vuo-
tisjuhlakonsertti Alavuden 
lukion salissa. Tuolloin jo 
ilta alkoikin hämärtää. Vä-
keä oli niin runsaasti, ettei 
juuri tyhjää paikkaa ollut.
   10-vuotiskonsertti lyk-
kääntyi parilla vuodelle 
koronan vuoksi. Sana Amo-
roso on musiikkitermi, joka 
tarkoittaa rakastuneesti, 
tunteikkaasti ja lemmek-
käästi. Tällä kaikella tavalla 
he esittivät kappaleita illan 
aikana.
  A capella on sitä, että lau-
letaan ilman säestystä. Kon-
sertin juontaja Jussi Lampi 
vakuutti, että laulaminen 
on todella vaativaa puuhaa. 
Sävellajin täytyy säilyä, eikä 
sen saa heilua edes eikä 
taakse.
  Lauluyhtye Amoroso on sii-
tä erikoinen, että se on täy-
det 12 vuotta ollut samas-
sa kokoonpanossa. Tämä 
todistaa sitä, että kuorossa 
on viihdytty.
  Yesterday kappaleessa 
soolon lauloi Atte Hotti ja 

Lauluyhtye Amoroso lauloi tunteikkaasti sydämiin

Only you- kappaleessa Ma-
rita Kortesmäki.
   Esitettäviin kappaleisiin 
olivat sovituksia tehneet 
Markku Saari, Lasse Kataja, 
Markku Pyylampi, Mari Jär-
vinen, Atte Hotti ja Hanna 
Lönnroth.
   Varsinkin väliajan jälkeen 
olivat laulut kansanlaulupai-
notteisia. Kuultiin niin Toivo 
Kuulan ja toisen Toivon, Toi-
vo Kärjen sävellyksiä. Näitä 
olivat muun muassa Kuulan 
Minun kultani ja Kärjen Kul-
kurin iltatähti.
  Ylipäätään Amoroson oh-
jelmisto on monipuolinen; 
on viihteellistä ja hengellis-
tä musiikkia. Konserttiin oli 
valittu lempilauluja vuosien 
varrelta.
  Amorosossa laulavat sop-
raanot Mari Järvinen ja 
Anne Pänkälä, tenorit Mika 
Uusitalo ja Atte Hotti, altot 
Riitta Åkerman ja Marita 
Kortesmäki sekä bassot 
Markku Pyylampi ja Jyrki 
Viitala, joka töräytti jossain 
kappaleessa hienosti bas-
soansa.
 Hiljalleen loppua kohti 

tuli rauhallisia kappaleita, 
Rauno Lehtisen Vain hetki 
ja Betes-Carpenterin Käy 
luonain eilinen, joka oli 
konsertin nimikkokappa-
le. Aplodit olivat konsertin 
päätteeksi melkoiset, ja 
Lauluyhtye Amoroso palasi 
vielä lukion lavalle joului-
siin tunnelmiin. 
  Väliajalla moni konsert-

tivieras kävi kiittelemässä 
yhtyeen jäseniä hienosta 
konsertista. Lauluyhtyet-
tä voi joulun alla ja miksei 
muulloinkin tilata erilaisiin 
tilaisuuksiin.
   Väliajalla oli kahvitarjoilu, 
jossa kävi mukava puheen-
sorina. Kahvitarjoilun tuot-
to menee Kirkkomännikön 
vanhempainyhdistyksen 
toiminnan tukemiseen.

Kuortaneen kunnan vapaa-
aikapalvelujen ja teknisen 
toimialan tulosalueet saa-
vat jatkovalmisteltaviksi en-
tisen Alvarin koulun piha-
alueen käytön.
       Nuorisovaltuuston 
edustaja Milla Mustapää 
jätti valtuuston kokoukses-
sa 26.9.2022 Kuortaneen 
nuorisovaltuuston puolesta 
valtuustoaloitteen vanhan 
Alvarin Koulun piha-alueen 
kehittämisestä kohtaa-
mispaikaksi kaikenikäisille 
Kuortanelaisille.
   Aloitteen mukaan alueel-
le toivotaan muun muassa 
istutuksia, istuinryhmiä, ko-
taa, skeittiramppia ja erilai-
sia kiipeilytelineitä. Lisäksi 
piha-alueelle mahtuisi luis-
tinrata, jota voisi luistelu-
kauden ulkopuolella käytää 
eri tarkoituksiin.
   Vanhan Alvarin piha-
aluetta koskevat kehittä-

Entisen Alvarin piha 
kohtaamispaikaksi

Tässä talvinen kuva Alavarin koulun pihapiiristä, josta tämä 
koulurakennus aikanaan puretaan.

missuunnitelmat liittyvät 
niin vapaa- ajan kuin tekni-
sen toimenkin tehtäviin, jo-
ten valtuustoaloite on syytä 
antaa kunnan kyseisten toi-
mijoiden jatkovalmistelta-
vaksi.
   Vuoden 2022 talousar-
viossa tilapalvelujen tu-
losalueen toiminnallisissa 
tavoitteissa yhtenä tavoit-
teena on ”Vanhan Alvarin 
koulurakennuksen alueen 
mahdollistaminen uuden 
koulun ja päiväkodin liikun-
nan ja leikkikentän käyt-
töön”.
   Koska Alvarin koulun 
purkaminen on mennyt 
markkinaoikeudelle, vielä 
ei tiedetä, milloin entisen 
koulurakennuksen purka-
minen olisi mahdollista.
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            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
EL ALAVUS: Kinkkibingo joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa. Terve-
tuloa pelaamaan kaiken ikäiset.

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.

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) 

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
EL KUORTANEEN YHD. 2 vrk MATKA 3.-5.12.2022 TALLINNAAN 
järjestetään yhdessä Pakkalan matkatoimiston kanssa. Majoitus 
TALLINK CITY hotelli keskustassa. Hinta 2 vrk/235 €/hlö sis. meno-
paluu bussikuljetukset Kuortaneelta, laivamatkat, hotellimajoitus 
2hh:ssa (1hh lisämaksu), 2 x aamiaiset sekä opastettu käynti KGP 
museossa. Bussikuljetukset koko matkan ajan. ILMOITTAUTUMI-
SET 3.11. MENNESSÄ suoraan Pakkalan matkatsto puh. 040 8403 
465 tai s-postilla pakkalan.liikenne@co.inet.fi Ilmoita, että kuulut 
Kuortaneen porukkaan. Lähde nyt Tallinnan Joulutorille. TERVE-
TULOA !
Tervajalat: Hiihtoretki Kiilopäälle 1. - 8.4.2023. Matkan hinta 490 
€ Tervajalkojen jäsenille. Hinta sisältää matkat ja majoituksen (sis. 
aamiainen ja päivällinen). Osallistua voi myös muut kuin Tervajal-
kojen jäsenet. Matkasta kiinnostuneiden ennakkoilmoittautumi-
set 6.11. mennessä! (ilmoittautumisaikaa jatkettu) Lisätiedot ja 
ilm. Kaleville kalevi.savisaari@gmail.com, tai tekstiviestillä 040-
5123 824.

Seinäjoen seudun kaatuneitten omaiset ry Vietämme perint. 
jouluruokailua to 17.11.22 klo 13.00 Ruusulassa, Ruusuk.22 Sei-
näjoki.Lisätied. ja sitova ilm. 3.11 menn. Kaisu S 050 5229990.

Eläkeliitto Alavuden yhdistys, Alueellinen pikkujoulu pe 18.11.
klo 12-17 Soinin Yhteistalolla, Multiantie 22, Soini. Riisiuuro 
ja luumukiisseli, kinkkuvoileipä, kahvi ja pulla. Ohjelmaa sekä 
tanssia. Osallistujamäärä on rajallinen. Alavudelle paikkoja 57. 
Osallistumismaksu 20 €. Ilmoita lähdöstäsi 9.11. mennessä Eeva 
Huhtala, 0407383932. Nopeat syövät hitaat. Linja-auto kyyditys 
järjestetään. Tervetuloa!

EL Kuortaneen yhdistys on varannut 12.11. lauantaina klo 13.00 
Kino Kyntäjään/Alavus Klaus Härön ohjaamaan draamaelokuvaan 
oman näytöksen "Rakkaani merikapteeni". Liput 11€ (norm.13€). 
Elokuva kertoo merikapteenista, joka rakastuu kodinhoitajaansa. 
Ilmoittautumiset Ritvalle 10.11. mennessä puh. 040 549 2825. 
Tervetuloa !

Länsipuolen naiset tekee retken Tampereen käsityömessuille 
19.11.22. Lähtö Pakkala klo 7.00, linja-autoasema klo 7.20. Aje-
taan Virtain kautta. Perillä 9-17 sovitaan paluuaika. Matkan hinta 
40€ sis lipun ja matkan. Ilmoittautumiset 4.11 mennessä. Mirja 
050 3747859 lansipuoli2022@gmail.com 

EL Kuortaneen yhdistys: EL yhdistysten Alavus, Kuortane, Töysä, 
Ähtäri ja Soini yhteinen PIKKUJOULU pidetään pe 18.11.22 klo 
12.00-17.00 Soinin yhteistalolla. Osallistumismaksu 20€/hlö sis. 
puuron, voileivän, kahvin ja pullan sekä ohjelman. Jussi Roponen 
tahdittaa tanssit. Pikkujouluihin on rajalliset osallitujamäärät ja 
Kuortaneelta mahtuu mukaan 27 hlöä. Linja-autokuljetus hinta 
5€/hlö. Ilmoittautumiset 9.11. mennessä Ritvalle 040 549 2825. 
Tervetuloa!

KUORTANEEN SYÖPÄKERHOlaisten tapaaminen maanantaina 
7.11.2022 klo 13.00 Väentuvan asunnolla. Asialistalla mm "Syöpä-
yhdistys tulee kylään- Kuortane"- tapahtuma 8.11.2022 kunnan-
talon valtuustosalissa. Jouluruokailun paikka- ja aika, varauksia 
rajoitettu määrä. Tervetuloa uudetkin jäsenet tutustumaan ker-
hon toimintaan, meillä on mukava porukka, omasta mielestäm-
me. Kahvit juodaan aluksi! Roosanauha myynti on sujunut hyvin, 
kiitos siitä kerhomme myyjille!!!

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Marraskuun lounas-
treffit Mäyryn Nesteellä torstai 03.11. klo 13.00. Tervetuloa.
Ikäihmisten olotila kokoontuu tiistaisin klo 11-12.30 Kauppakes-
kus Kuurnan neuvotteluhuoneessa. Viikoittain eri yhdistykset vas-
taavat toiminnasta. Viimeinen kerta tälle vuodelle on 29.11.

Tervamartat ry Jouluaiheista askartelua torstaina 17.11.22 klo 
18.00 - 20.30. Ohjaajina Vuokko ja hänen ystävänsä, paikka Nuke 
(Nuorisotila Kauppakeskus Kuurna, käynti takakautta). Vaihto-
ehtoisina aiheina makrame-enkeli, pieni virkattu tähti tai tähti 
(materiaali wc-paperirullat). Vuokko hankkii materiaalit, paitsi 
wc-paperirullat, jotka tuodaan itse. Materiaalimaksu vapaaehtoi-
nen. Ilmoittautumiset viimeistään 7.11.22 Helille, puh. 040-5651 
128. Materiaalien varausta varten pyydämme ilmoittautumisen 
yhteydessä kertomaan, mitä haluatte tehdä. Tervetuloa askarte-
lemaan!
Alavuden KRELLIN Kristilliset eläkeläiset ry. kuukausitilaisuus to 
10.11.2022 klo 12 Alavuden Vapaaseurakunnan tiloissa os. Ase-
matie 3 63400 Alavus. Puhe pastori Jukka-Pekka Halonen ja läh. 
työntekijä Markus Rokosa, yhteislauluja. Tilaisuuden alussa yhdis-
tyksen syyskokous 2022 esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

Eläkeliiton Töysän yhdistys: Alueen yhdistysten PIKKUJOULU 
Soinin Yhteistalolla (Multiantie 29) Perjantaina 18.11. klo 12.00 
-16.30. Järjestäjänä EL:n Soinin yhdistys ry. TÖYSÄSTÄ talolle mah-
tuu enintään 27 henkeä. KIMPPAKYYTI, kerätään autot täyteen. 
OSALLISTUMISMAKSU on 20 euroa/hlö, sisältäen tanssin ja oh-
jelman lisäksi riisipuuron, luumukiisselin, kinkkuvoileivän, maus-
tekurkun, kahvin ja pullan sekä juomana maito/vesi. Maksut 8.11 
mennessä EL Töysän yhdistyksen tilille FI38 4108 0011 1937 89 
tai käteisellä kuukausitilaisuudessa. OHJELMA: puuron jälkeen 
tervehdykset piirin pj. sekä El Soinin pj. yhdistyksien ohjelmat, 
tanssia Jussi Roponen & Tapani Lager. Kahvittelua sekä palkinto-
jen arvontaa. Karaokea voi myös lauleskella karaokekellarissa. EL 
TÖYSÄN YHDISTYKSEN JÄSENET ILMOITTAUTUVAT 9.11. mennes-
sä sihteerille Mila Yhtiö, puh. 044 2872872, mila.yhtio@gmail.
com. Kertokaa myös, onko teillä kuljetus tiedossa.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: MATKA VEHONIEMEN AUTOMUSEO, 
Kangasala Maanantaina 14.11.2022. LÄHTÖ klo 8.00 Töysä -talo, 
8.20 Alavus. Vehoniemen automuseossa klo 10.30 kotiruoka-
lounas (keitetyt perunat, lihapata, vihreä salaatti, pastasalaatti). 
11.30 opastettu kierros autonäyttelyssä ja omatoimista aikaa 
automuseon alueella. Klo 13.30 kotimatka alkaa ja klo14 iltapäi-
väkahvit (omakustanne) matkan varrella. KOKONAISHINTA 40 € /
henkilö, sisältää kuljetuksen, pääsymaksun ja ruuan. ILMOITTAU-
DU viimeistään 2.11. Kari Kallio p. 0400185297.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: KUUKAUSITILAISUUS tiistaina 8.11. 
klo 12 Töysän NS:lla (kahvit klo 11.30-12). VIRTAA YHDISTYS-
TOIMINTAAN Alavudella -hankkeesta projektivastaava Sari Kuni 
tekee kanssamme arviointia yhdistyksen toiminnan tulevaisuu-
desta. Mitkä ovat vahvuutemme, heikkoudet, mahdollisuudet ja 
uhat. Anne Mäkelä, OPKOTI Suomenselkä toimitusjohtaja, antaa 
AJANKOHTAISET ASUMISEN VINKIT ja kertoo mitä tehdä ennen 
kodin myyntiä. Heillä on paikallistuntemusta kuinka asuntokaup-
pa käy Töysän alueella sekä vuokrattavat asunnot. Käydään läpi 
myös, että miten sujuu muutto omakotitalosta taloyhtiöön (rivi-
talo, kerrostalo). Alavuden kaupunki tarjoaa kahvit. ARVONTAA. 
Tervetuloa!

Eläkeliitto Alavuden yhdistys, Marraskuun kuukausitilaisuus 
Jokivarren Ns:lla ke 9.11 klo 11, alkaen kahvituksella klo 10. Toi-
mitusjohtaja Juha Viitasaaren alustus Kuusiolinna Terveydestä. 
Hartaushetki, Hopeakuoro Paula Setälän johdolla, arvontaa. Ter-
vetuloa!

Eläkeliitto Alavuden yhdistys Oletko kiinnostunut peleistä eikä 
sinulla ole pelikaveria. Tule opettelemaan kanssamme, etenkin 
ikäihmisille sopiva vanha älypeli Rummikub ja jos jo osaat, sitä 
suuremmalla syyllä tule pelaamaan. Kokoonnumme torstaisin 
Kulttuurikeskuksessa alkaen 10.11.22. klo 14-16. Toiminnan käyn-
nistäjänä Olavi Niemelä. Tervetuloa mukaan uuden harrastuksen 
pariin. 

Alavuden Marttojen seuraava marttailta on ti 08.11. Kulttiksel-
la. Aloitamme kahvilla klo 17.30. Klo 18.00 ohjelmassa on kaikille 
avoin TYÖ- ja TERVEYSJALKINE-ESITTELY. Paikalla saapuu Ari Pek-
kanen, Arituusta, hän esittelee kotimaisia Pirka-kenkiä. Jos jalka-
si tuntuvat väsyneiltä iltaisin, nyt on oiva mahdollisuus päivittää 
työjalkineet uusiin tai hankkia terveysjalkineet jalkojesi hyväksi. 
Esittelyssä on kenkiä monenlaisille jaloille. Tervetuloa tutustu-
maan ja sovittelemaan kotimaisia kenkiä!

SYDÄNNAIISET: Kokoonnumme jälleen 10.11 kello 14.00 Maku 
Pirtissä Louontie 3. Vieraanamme fysioterapeutti Seija Matikai-
nen, antaen hyviä vinkkejä jokapäiväiseen liikkumiseen. Tervetu-
loa myös uudet jäsenet.Olet tervetullut ilman sydänsairauksia-
kin. 

Tervajalkojen pikkujoulu Monkey Islandissa (entisellä meijerillä) 
26.11.22 klo 18.00 alkaen. Ilmoittautuminen heti tai viimeistään 
18.11.22 mennessä Tainalle vierunketo.taina@gmail.com tai p. 
040 726 6000. Ruokavaliorajoitteet ilmoitettava. Tarjolla puuro, 
kiisseli ja torttukahvit ja karaokea! Pikkupaketti 5 € lahjantuojien 
kesken.

Alavuden syöpäkerho kokoontuu ma 7.11. klo 13.00 Makupirtis-
sä. Alavuden lausujat mukana ilahduttamassa meitä.Tervetuloa !

Kuortaneen Latu ry. Lehdonmäen vaellus Jorma Ekolan laavulle 
su 6.11. Matka 7 kilometriä. Lähtö Yli-Erkkilän piha-alueelta klo 
10 os. Alavudentie 467. Jalkineina vaelluskengät tai kumisaap-
paat. Omat eväät mukaan. Lisätietoja Ari puh. 050 038 2203. Ter-
vetuloa!

Pollarin Kyläseuran Kylpylämatka (kylpylä ja pikkujoulubuffet) 
Ikaalisiin la. 26.11.2022. Lähtö Aholta klo 12:30. Hinta: aik. 40€, 
lapset (4-14v) 20€, pelkkä ruokailu: aik. 30€ lapset 10€. Pieni pik-
kujoulupaketti mukaan. Ilmoittautumiset Heikille 13.11.22 men-
nessä. TERVETULOA. Alavuden Seudun AVH-kerhon kokoontuminen Hotelli Alavus 

09.11-22 KLO 14.30 Käsiteltävät asiat: AVH:n E-P yhdistyksen pik-
kujouluun osallistumiset. Kerhon oman pikkujoulun suunnittelu...
koska, missä ja milloin? Ilmoita osallistumisesi kokoontumiseen 
04.11-22 mennessä. TV Seppo Kuokka Puh. 0405009342 

Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkuja 2:n kerhohuoneel-
la torstaina 10.11.22.klo 13-14.30.Nyt Päivi Muistiyhdistyksestä 
tulee!Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.

Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialue järjestää yhteis-
työssä kolmannen sektorin 
kanssa järjestöavustuksia 
koskevan keskustelutilai-
suuden.
    Työpajatyyppinen keskus-

telutilaisuus järjestetään 
tiistaina 8.11. klo 18 alkaen 
ravintola Ideassa, Frami D, 
Seinäjoki. Kahvitus alkaa klo 
17.30. Maksuttomaan työ-
pajaan kutsutaan mukaan 
kaikkia sote-alalla toimivia 

Hyvinvointialue järjestää avustuksia koskevan työpajan 8.11.2022
yhdistys- ja järjestötoimi-
joita Etelä-Pohjanmaalta.
     Työpaja tarjoaa mahdol-
lisuuden olla mukana vai-
kuttamassa järjestöavus-
tuksien jakoperusteisiin 
hyvinvointialueella.

       Ennen yhteistä keskus-
telua tilaisuudessa kuullaan 
alustuspuheenvuorot Pir-
kanmaan hyvinvointialueen 
järjestöavustus- ja yhteis-
työvalmistelusta sekä alus-
tukset Etelä-Pohjanmaan 

hyvinvointialueelta, Järjes-
tötalolta ja Etelä-Pohjan-
maan järjestöneuvostosta
   Yhdistys- ja järjestötoi-
mijoita pyydetään ilmoit-
tautumaan työpajaan 
ennakkoon. Ilmoittautumis-

linkki sekä lisätietoa tapah-
tumasta löytyy verkkosivul-
ta www.epsoteuudistus.fi.

      MTK-Alavus ry:n, MTK-Töysä  ry:n ja 
        MTK-Ähtäri ry:n syyskokous 
 
   Tiistaina 8.11. klo 19.00 Hyvöläntalossa,  
       Kaijantie 133, 63700 Ähtäri 
   Käsitellään sääntömääräiset asiat. Paikalla myös 
    Koillis-Satakunnan sähkön edustaja. Kahvitarjoilu. 

                         Tervetuloa! 

 
 
 

   
   

 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laskutusosoite: 
 
MTK Ähtäri ry/Veijo Leino 
Itä-Peränteentie 1025b 
63780  ALASTAIPALE 
Puh 0400-172563 

Ylijoen Nuorisoliitto ry: syyskokous ma 14.11.2022 klo 18:30 Yli-
joen nuorisoseuralla, Seinäjoentie 69, Mäyry. Johtokunta toivot-
taa kaikki tervetulleeksi.
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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 PELTISEPÄNTYÖT

TEIPPIÄ JA TEIPPAUKSIA

KIRJANPITOPALVELUT AUTOHUOLTO

 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

Tarrat...
    Kyltit....
        Teippaukset...

Jääkiekko

Pelilista: viikko 44 Alavus Areenalla

La 5.11. klo 10:30 U14 AA: APV -JYP valkoinen
  klo 13:15 N Mestis karsinta: APV-KalPa akatemia
  klo 16:00 M II div: APV-Kraft
  klo 18:45 U19 Ss-karsinta: APV-Sport

Su 6.11. klo 9:30 U11: APV-S-kiekko punainen        
(pienpelinä)
klo 11:00 U11: APV-S-kiekko punainen (pienpelinä)
klo 12:00 U12: APV-Virkiä sininen (pienpelinä)
klo 13:00 U15 AA: APV-Hermes valkoinen
klo 16:00 M II div: APV-Highsticks HT
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Alavuden kaupunki neuvottelee Ely-keskuksen kanssa, josko 
Töysän Keskustie muuttuisi kaduksi, jolloin kaupunki huo-
lehtisi tiestä. Tätä ennen Elyn on saatava tie vielä kuntoon. 

Herkullinen omena-kinuskipala oli uutuutena tarjottavana 
Töysä Innissä. Maku oli jo vähän jouluinen.

Kaupunginjohtaja Liisa Hei-
nämäki kahvitteli lokakuun 
viimeisessä etapissa Töysä 
Innissä, jossa oli mukavan 
runsaasti keskustelevaa 
väkeä. Heinämäki arvelee, 
että hän aloittaa uuden 
kierroksen ehkä maalis-
kuussa.

Kaupunginjohtaja Liisa Hei-
nämäen lokakuun kahvit-
telukierroksen viimeinen 
etappi oli Töysä In, jota 
pyörittävät Emmi Hautala 
ja Anna Heinämäki. Aivan 
alkuun oli kaupunginjohta-
jalla iloista kerrottavaa. Töy-
sän Keskustie on huonossa 
kunnossa, eikä Ely-keskus 
ole juuri pystynyt tietä kor-
jaamaan. Kaupunki käykin 
neuvotteluja, jotta Keskus-
tie muutettaisiin kaduksi, 
jolloin se olisi kaupungin 
ylläpidettävä. 
   Heinämäki muistuttaa, 
että kaupunki edellyttää, 
että Keskustie laitetaan 
kuntoon, ennen kuin se siir-
tyy kaupungille. Tuota arvi-
ointia oli käyty tekemässä 
juuri tuon viikon maanan-

Töysän Keskustie voitaisiin muuttaa kaduksi

taina.
   Myös Niementietä toivot-
tiin kahvittelutilaisuudessa 
kuntoon laitettavaksi. Ely-
keskuksella ei ole juurikaan 
rahoja teiden kunnostami-
seen.
   Heinämäki sai nytkin kir-
jattavakseen vihkoonsa mo-
nenlaista toivomusta, josta 
yksi oli terveysaseman säi-
lyttäminen. Kun hyvinvoin-
tialue aloittaa ensi vuoden 
alussa, se päättää palveluis-
ta. Heinämäki uskoi, että 
monenlaiset palvelut esi-
merkiksi vanhuspalveluista 
ainakin säilyvät.
  Myös Alavuden tulevaa 
sote-keskusta sivuttiin. 
Sinne olisi syksyllä 2025 jo 
sisään muuttoa. Linja-au-
toasema purettaisiin ensi 

kesänä ja marraskuussa al-
kaisivat maanrakennustyöt 
uutta sote-keskusta var-
ten. Alavuden sote-keskus 
sisältyy hyvinvointialueen 
investointiohjelmaan.
    Myös Saurakallion liiken-
nöintiin toivottiin parannus-
ta. Valtatieltä kääntyvässä 
risteyksessä on tapahtunut 
onnettomuuksia ja läheltä 
piti-tilanteita. 
  Tämä oli neljäs kahvitte-
lupaikka, jonne kaupun-
ginjohtaja Liisa Heinämäki 
kutsui kahvivieraita. Joka 
paikassa on ollut joku eri-
tyinen herkku, joka oli tällä 
kertaa Töysä Innin uutuus 
omena-kinuskipala, joka ei 
ollut maistajien mielestä 
liian makeaa. Maistetta-
vassa oli jo aavistus joulun 

makua.
  Uusikin kierros on luvas-
sa, niin mukavasti kaupun-
ginjohtajan kahvikutsu on 
otettu vastaan. Joulukiireet 
ovat monille tulossa, joten 
Heinämäki arveli, että ehkä 
kaupunginjohtaja on kahvil-
la jälleen talviloman jälkeen 
maliskuussa.
  - Monissa paikoissa on 
ollut niin valokuvia- kuin 
karttakuvia ja valmiiksi aja-
teltuja asioita esittää, mitä 
halutaan selvitettäviksi. On 
ollut isoja ja pieniä asioista, 
toteaa Heinämäki, joka on 
vienyt terveisiä eteenpäin. 

”ENKEL sai alkunsa neljän 
ystävyksen yhteisestä aja-
tuksesta perustaa ”maail-
man paras kiertuebändi”. 
Opiskelimme yhdessä Si-
belius-Akatemian kansan-
musiikin aineryhmässä ja 
ENKELin synty tapahtui itse 
asiassa jameissa, Porton 
lentokentällä, opintoihin 
liittyneen keikkamatkan 
yhteydessä. Matkantekoon 
sisältyi ja liittyi monenlaisia 
muuttujia, ja kun asioiden 
hoitajia oli jo vähintäänkin 
tarpeeksi, istuimme alas 
kahville, ja aloimme soi-
tella yhdessä. Totesimme, 
että stressinsietokykymme 
ansiosta, olisimme var-
masti maailman paras kier-
tuebändi.”- Miia Palomäki, 
ENKEL- yhtyeen yksi perus-
tajajäsen. Yhtyeen jäsenet 
ovat Miia Palomäki, Leija 
Lautamaja, Maija Pokela 
sekä Iida Savolainen. 

Enkel- yhtyeen Love Hurts- 
levyn julkistamistilaisuus 
järjestetään Alavuden van-
han Osuusmeijerin tiloissa 
olevassa Monkey Island- 
kulttuurimekassa, perjan-
taina 4. marraskuuta kello 
19:00 alkaen. 

Pelimanni- sanan merkitys 
kiedottuna ENKEL- yhtyeen 
arvoihin

”ENKEL- yhtye luo nyky-
pelimannimusiikkia”- Miia 
kuvailee yhtyeen tyylisuun-
taa. Hän sanoo yhtyeen 
jäsenten pitävän sanasta 
pelimanni monesta syys-
tä, yhtenä syynä siksi, että 
pelimanni ja sen piirteet 
pitävät sisällään niin mo-
nia heille tärkeitä asioita. 
Pelimanniuteen kuuluu pe-
rinteen arvostaminen, uu-
den luominen, yksilöllinen 
soittotyyli, sekä kansan-

musiikin ympärille kietou-
tuva elämäntapa. Yhtye on 
tekemisissä monin tavoin 
pohjoismaisen, erityisesti 
suomalaisen kulttuurialu-
een perinteiden kanssa, ja 
valitsevat ohjelmistoonsa 
erilaisista perinnelähteistä 
teemoja ja kappaleita, jotka 
puhuttelevat heitä. Tämän 
lisäksi he säveltävät itse 
perinteeseen pohjautuvaa 
kansanmusiikkia. ENKELin 
sointimaailma muodostuu 
kahden vähärivisen haita-
rin, 15- kielisen kanteleen 
sekä alttoviulun liitosta, ja 
näiden lisäksi musisoinnin 
viimeistelee heidän neljä 
persoonallista lauluääntän-
sä. 

Naiset voivat luoda keik-
kailevan muusikon uraa ja 
löytää oma supervoiman-
sa

Musiikilliset arvomme pe-
rustuvat ennen kaikkea 
perinteiden, ja perinteiden-
kantajien kunnioitukseen. 
Elämäntapahtumamme, 
sekä yhteiskunnalliset tilan-
teet toki vaikuttavat aina 
kun luodaan uutta musiik-
kia. Täten ohjelmistoomme 
on valikoitunut esimerkiksi 
yli satavuotiaita tekstejä 
poikien sotaanlähdöstä- 
sekä tasa-arvosta- Miia ku-
vailee ENKELin musiikkire-
pertuaaria. 
ENKELin toisella levyllä on 
selkeästi, visuaalisesti su-
persankariteema. Teeman 
avulla yhtye tahtoo kan-
nustaa jokaista löytämään 
oman supervoimansa. Hei-
dän yhtenä tavoitteenansa 
onkin luoda musiikkia, josta 
kuulijat nauttisivat, vaikka 
eivät olisi nimenomaan niin 
sanottuja kansanmusiik-
kidiggareita. Heille tärkeä 
arvo on myös onnistua olla 
helposti lähestyttävä itsen-
sä ja musiikkinsa suhteen, 
josta hienona esimerkkinä 
on, että ENKELin kahdesta 
ensimmäisestä levystä on 
julkaistu myös nuottikirja, 
johon toivovatkin peliman-
nien, sekä kaikkien kiin-
nostuneiden muusikoiden 
tarttuvan matalalla kynnyk-

sellä. 
Melkein 10- vuotiaan ENKE-
Lin, aikuistuneen tyttöbän-
din yhdeksi ulkomusiikil-
liseksi sanomaksi näyttää 
nouseen se, että naiset 
voivat luoda keikkailevan 
muusikon uraa monenlai-
sissa elämäntilanteissa. 

ENKEL Suomessa ja ulko-
mailla

ENKEL on kiinteä osa yhty-
een jäsenten työelämää. 
Jokainen jäsen on ammat-
timuusikko, joiden työelä-
mä koostuu muun muassa 
eri kokoonpanojen kanssa 
keikkailusta, äänityksistä, 
säveltämisestä, erilaisis-
ta näyttämöproduktioista 
sekä opettamisesta. Nyt 
yhtye on työskennellyt tii-
viisti uuden levyn parissa, 
ja sen valmistuttua nyt on 
aika nauttia työstä. Yhtyeen 
jäsenillä on jokaisella omia 
ja yhteisiä kontakteja kan-
sanmusiikin ja esiintymisen 
saralta, joten keikkailu Suo-
messa sekä ulkomailla on 
luontevaa ENKELille. 
Kun Miialta kysytään, miksi 
Love Hurts- levyn julkkari-
juhlat järjestetään Alavu-
della sekä Helsingissä, hän 
vastasi sen perustuvan sii-

ENKEL- yhtyeen uuden levyn julkaisutilaisuus tulevana perjantaina

hen, että puolet yhtyeen 
jäsenistä on kotoisin Hel-
singistä, ja puolet Etelä-
Pohjanmaalta, Miia on ala-
vutelainen ja yhtyeen Maija 
Härmästä. 
Albumi Love Hurts on sel-
lainen, jossa rakkaus ikiai-
kaisena teemana lävistää 
koko levyn. Sanattomat ja 
sanalliset rakkauslaulut kä-
sittelevät niin rakkauden 
löytämistä, menettämistä ja 
ajoittaista tuskallisuuttakin, 
kuin helliä lapsuusmuistoja 
ja kaipuuta rintamalla ole-
vista läheisistä. 
Tulevaisuudelta he odotta-
vat innokkaina erityisesti 
ensikevään esiintymistä 
Irlannissa Fiddle Fair- festi-
vaaleilla, jossa heidän piti 
alun perin esiintyä jo ke-
väällä vuonna 2020. 


