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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

 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

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 2.12. KLO 18.00 
LA 3.12. KLO 17.30 

KE 7.12. KLO 18.00 
K16/13, 13! 

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

SUN KINO: 
PE 2.12. KLO 18.00 
SU 4.12. KLO 18.15 

K16/13, 13! 
KINO KYNTÄJÄ: 
TO 1.12. KLO 18.00 
MA 5.12. KLO 17.30 

K12/9, 13! 
SUN KINO: 
KE 30.11. KLO 19.15 
K12/9, 13! 

TICKET TO PARADISE
KINO KYNTÄJÄ: 
KE 30.11. KLO 17.30 
K12/9, 12! 

SUN KINO: 
KE 30.11. KLO 17.00 
K7, 13! 

SUN KINO: 
TI 6.12. KLO 16.30 
K12/9, 10!

KINO KYNTÄJÄ: 
SU 4.12. KLO 17.00 
K12/9, 10! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO1.12.KLO 17.30     
LA 3.12. KLO 16.30   

S, 13! 

HÄÄT ENNEN HAUTAJAISIAKULKUSET KULKUSET
KINO KYNTÄJÄ: 
MA 5.12. KLO 18.00 
KE 7.12. KLO 18.30 

K7, 13! 
SUN KINO: 
SU 4.12. KLO 16.00 
K7, 13!  

MIELENSÄPAHOITTAJA ESKORTTIA ETSIMÄSSÄ

MIMMI LEHMÄ LÖYTÄÄ KOTIIN

SUN KINO: 
TI 6.12. KLO 14.15 
K7, 10! 

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 3.12. KLO 15.45 
S, 11! 

METSURIN TARINAROUVA HARRIS LÄHTEE PARIISIIN

Ratkaisu lahjapulmiin!  
4KPL LEFFALIPPUJA VAIN 39! 

LAHJALIPPUJEN MYYNTIPAIKAT: 
ALAVUS: KINO KYNTÄJÄ, URHEILUAALTO 
ÄHTÄRI: SUN KINO, HONKANIEMEN KIRJAKAUPPA 
SAATAVILLA MYÖS NETTIKAUPASTAMME

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 30.11. KLO 18.00 
S, 13! 

RAKKAANI MERIKAPTEENI 
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Perjantai   2.12.             Anelma, Unelma

Lauantai  3.12.               Meri, Vellamo

Sunnuntai  4.12.             Airi, Aira

Maanantai  5.12.           Selma

Tiistai  6.12.                     Suomen Itsenäisyyspäivä
                                           Niilo, Niko, Nikolai, Niklas

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  30.11.        Antti, Antero, Atte

30 Marraskuu   2022        09:18                      15:09  

01 Joulukuu   2022           09:21                      15:07 

02 Joulukuu   2022           09:23                      15:06  

03 Joulukuu   2022           09:25                      15:04 

04 Joulukuu   2022           09:27                      15:03

05 Joulukuu   2022           09:30                      15:02 

06 Joulukuu   2022           09:32                      15:00 

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    1.12.                Oskari 

HUOM! UUSI TILAUSNUMERO!

Etelä-Pohjanmaan 

Kela-kyydit 
0800 500 100

Vaasan Ulataksi Oy
Pohjanmaan KELAVÄLITYS

Puhelu on ilmainen!

Lähellä sinua!

 JOKA KESKIVIIKKO 
   VELOITUKSETTA
KOTIISI ! OLE HYVÄ !

   ITSENÄISYYS-22

Itsenäisyyttä muistaessa,
mitenkä se on saavutettuna,
Vuosikymmenet rauha rajoilla,
on kalliisti hankittuna.
Isämme siellä puolusti,
monet henkensä uhrasi.
Heillä rukous oli voimana,
Herramme käsi turvana.
Nyt kiittäen muistelkaa,
tätä kallista rauhan aikaa.

Vaan mitä tänä päivänä  ?
On ylpeys ja ylellinen elämä.
Jumalan Sana,kun hylättiin,
kirous päällemme vedettiin.
Yksi hetki,  edessäkö lie,
kuin Ukrainan vaikea tie ?
Auta Jumala ja armahda,
kansa rukoukseen taivuta.
Nöyrtyen pyydämme armoa,
avaa silmät oikeana aikana.
Ole Herra turvamuurina,
ettei liian myöhään kaduta.
Herran nimen turvissa,
olet kuin vahvassa tornissa,
Vielä on päivä,valoisa tie, oike-
aan suuntaan askeleet vie.

          Alli Kulju     23.11-22

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

Alavus-Kuortane-Ähtäri

Kansalaisopiston toimistot on suljettu maanantaina 
5.12.

Ryhmät kokoontuvat normaalisti. Itsenäisyyspäivänä 
6.12. eivät ryhmät kokoonnu.

Kristus sanoo: Minä 
seison ovella ja kol-
kutan. Jos joku kuu-
lee minun ääneni ja 
avaa oven, minä tu-
len hänen luokseen, 
ja me aterioimme 
yhdessä, minä ja 
hän.

Ilm. 3:20

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

Ke 30.11.Klo 13 Diakoniapiiri Töysä-talolla.
Klo 15 Seppeleen lasku Talvisodan syttymisen muistoksi 
Alavuden kirkkopihassa ja valtakunnallinen juhla Alavuden 
yläkoululla, Karjalan liitto.
To 1.12. Klo 12.30 Rimminkujan päiväpiiri kerhohuo-
                neella.
 Klo 14.30 Hakojärven päiväpiiri kylätalolla.
Su 4.12. Klo 13 Messu kirkossa, Mäki, Setälä.
 Klo 14 KL:n joulujuhla Vesitornillla.
Ti 6.12 Klo 13 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 
                kirkossa, Herrala, Setälä, seppeleenlasku sankari-
                haudoille.
To 8.12. Klo 19 Tangokuningas Amadeus Lundbergin 
                  joulukonsertti Alavuden kirkossa.
Pe 9.12. Klo 18 Joululauluilta Vetolassa.
La 10.12.Klo 12 Lähetyksen avoimet ovet Olohuoneella.
 Klo 13 Joulupyhis 5-8-vuotiaille lapsille Vesitornin 
                  toimitilassa.
Su 11.12.Klo 13 Messu kirkossa, Martikainen, Järvinen.
Ti 13.12. klo 18 Naistenilta Vesitornilla.
Ke 14.12.Klo 9.30 Lasten jouluhartaus kirkossa.
 Klo 18 Runon ja musiikin ilta Alavuden kirkossa, 
                  Lausujat ja Caritas-kuoro.

Muuta: Vähävaraisten jouluateria Alavuden Vesitornin toi-
mitiloissa ke 14.12. Kattaukset klo 10.30 ja 12.30. Kattauk-
set täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Max 50 henk/
kattaus. Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen 2.12. klo 
15 mennessä 050-3121504/Merja 

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.

Viikon ensi-ilta: 
Violent Night
Se joulurauhasta.

Tuotantoyhtiö 87North 
tunnetaan iskevistä toi-
mintaelokuvistaan Nobody, 
John Wick, Atomic Blonde, 
Deadpool 2, Bullet Train ja 
Fast & Furious: Hobbs & 
Shaw. Nyt se on tuottanut 
hiilenmustan toimintako-
median, jossa valttikortti on 
punainen.

Varakkaan perheen kotiin 
hyökätään jouluaattona, ja 
kaikki otetaan panttivan-
geiksi. Hyökkääjät eivät vain 
ole varautuneet yllätyste-
kijään: Joulupukki (mm. 
Black Widow -elokuvasta 
ja tv-sarja Stranger Thing-
sista tuttu David Harbour) 
on paikalla ja näyttää, ettei 
tämä pukki ole kiltti.

Elokuvan muina tähtinä 
nähdään Emmy-voittaja 
John Leguizamo (John 
Wick), Edi Patterson (tv-sar-
ja The Righteous Gemsto-
nes), Cam Gigandet (Wit-
hout Remorse), Alex Hassell 
(Cowboy Bebop), Alexis 
Louder (Taistelu huomises-
ta) ja Beverly D’Angelo (Fai-
jalla hommat hanskassa).

Elokuvan sähäkästä ohja-
uksesta vastaa norjalainen 
Tommy Wirkola (Hannu 
& Kerttu: Noitajahti, Død 
Snø) ja sen ovat tuottaneet 
87North-yhtiön Kelly Mc-
Cormick, David Leitch ja 
Guy Danella. Käsikirjoitus 
on Sonic the Movie -elo-
kuvan käsikirjoittajien Pat 
Caseyn ja Josh Millerin kä-
sialaa.
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Yläkoululta piispa Matti Salomäki seu-
rueineen siirtyi urheiluopistolle, jossa oli 
myös kunnan tapaaminen. Liikunnalliselle 
piispalle halleja niissä kiertäen esittelivät 
valtuuston puheenjohtaja Annu Ridanpää-
Taittonen sekä liikuntapappi Eeva-Liisa 
Helle-Lahti.

Kuortaneen yläkoulun sali oli täynnä, kun oppilaat olivat 
kuulolla, mitä piispa Matti Salomäki vastaa heidän kysy-
myksiinsä.

Nuoriso-ohjaaja Leena Saraste, Lettu, oli koonnut koosteen 
yläkoululaisten kysymyksistä, joita hän kysyi yhdessä ysi-
luokkalaisten Ruut Kettusen sekä Vili Niemelän kanssa.

Piispa Matti Salomäki istahti yläkoulun salin näyttämölle 
yhdessä kirkkoherra Vesa Rastan ja asessori Elina Tourusen 
ja notaari Tiina Sampakosken kanssa.

Kuortaneen piispantarkas-
tus päättyi sunnuntaina piis-
panmessuun. Piispa Matti 
Salomäen vierailu seurui-
neen alkoi Kuortaneen ylä-
koululta perjantaiaamuna, 
jolloin piispa vastasi useaan 
vähän visaiseenkin kysy-
mykseen. Kysyjinä olivat 
yhdeksäsluokkalaiset Ruut 
Kettunen ja Vili Niemelä.
    Nuoriso-ohjaaja Leena 
Saraste, Letty oli valikoinut 
kysymyskoosteen kaikkiaan 
250 kysymyksen patteris-
tosta. Piispa oli saanut ky-
symykset etukäteen ja mitä 
olisi kyselyt ilman bonusky-
symystä: kuuluuko ananas 
pitsaan. Piispa Salomäen 
mielestä kuuluu.
  Sivistysjohtaja, rehtori 
Sanna Koivisto oli elokuus-
sa saanut puhelun, jossa 
kerrottiin, että piispa ha-
luaa vierailla juuri heidän 
koulullaan. Koivisto oli 
tyytyväinen kuulemastaan 
sitäkin taustaa vasten, että 
tämä on vanha koulu ja uu-
simpiakin olisi ollut.
   Koivisto muistutti, että 
seurakunta on yläkoulun 
tärkein yhteistyökumppa-
ni. Nuoriso-ohjaaja Saraste 

Piispa vastasi Kuortaneen yläkoululaisten kysymyksiin

olikin käynyt joka luokalla 
kertomassa, mikä on piis-
pantarkastus.
  Kuten kirkkoherra Vesa 
Rasta totesi, että piispan-
tarkastus on seurakunnassa 
suuri tapahtuma, koska se 
on suurin piirtein joka kym-
menen vuoden välein.
   Piispan seurueiseen kuu-
luivat asessori Elina Touru-
nen ja notaarina seurakun-
tapastori Tiina Sampakoski. 
Tourunen on Äänekosken 
seurakunnan kirkkoherra ja 
oli sattumaa, että sieltä 50 
äänekoskelaista nuorta oli 
tullut juuri tuolloin perjan-
taina Haapaniemen hiippa-
kuntakartanoon isoiskoulu-
tukseen.
           
Vaihteleva työ

 Heti ensimmäisessä ky-
symyksessä pureuduttiin 
piispan työhön, millaista on 
olla piispa. Piispa Salomäki 
kuvasi työtään mielenkiin-
toiseksi ja vaihtelevaksi. 
Työssä on paljon matkusta-
mista sekä ihmisten tapaa-
misia.
    Piispa kertoi opettelevan-
sa työtään, sillä hän on ollut 

vasta helmikuun alusta La-
puan hiippakunnan piispa-
na. Hiippakuntaan kuuluu 
40 seurakuntaa. Kaikkiaan 
piispoja on 10.
   Salomäki kertoi päivis-
tään, joissa ei ehkä normi-
päivää olekaan. Edellisen 
päivän hän oli Vaasassa. 
Maanantaina koittaa Jyväs-
kylän reissu ja siellä tava-
taan Keski-Suomen kansan-
edustajia.
   Sekin selvisi, miksi piispan 
paita on violetti. Kyse on 
vanhasta arvostetusta vä-
ristä, joka on ollut Antiikin 
ajoista lähtien. Piispat käyt-
tävät Kirkossa korkeinta val-
taa ja siitä on tullut väri.
  Kysymyksissä oli useita ai-
healueita. Sellainenkin ky-
symys oli, että pääsevätkö 
kaikki taivaaseen.
   -  Tämä on tärkeä kysymys 
ainakin Kirkon opetuksen 
kannalta. Jeesus tuli tänne 
ihmiseksi ja kuoli meidän 
puolestamme, että me 
pääsisimme taivaaseen. Ju-
malan tahto on, että kaikki 
pääsisivät taivaaseen ja pe-
lastautuisivat.
  
Urheilullinen piispa
  
  Yläkoululta piispan matka 
jatkui urheiluopistolle, jos-
sa hän tapasi kunnan edus-
tajia. Kunnanjohtaja Teemu 
Puolijoki esitteli sanoin 
Kuortaneen kuntaa. Urhei-
luopiston toimitusjohtaja 
Jussi Töyrylä puolestaan 
kertoi urheiluopiston hank-

keista ja kehityksestä.
  Kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Annu Ri-
danpää-Taittonen sekä 
liikuntapappi Eeva-Liisa 
Helle-Lahti kierrätti vieraita 
uusissa opiston halleissa. 
Piispa Matti Salomäki on 
urheilullinen henkilö, joten 
häntä kiinnostaa urheilu. 
Hän on muun muassa kova 
lenkkeilijä.
   Yläkoululla hän kertoi, 
että Kuortane oli jo hänel-
le lapualaisena jo lapsuu-
desta tuttu, sillä hän kävi 
Kuortaneen hiekkarannoil-
la uimassa vanhempiensa 
kanssa.
  Yritysvierailulla käytiin 
Kivimäen tilalla. Illalla oli 
vielä kirkossa Adventtives-
per, jossa oli liturgina Vesa 
Rasta ja säestyksestä vas-
tasi Lassi Nahkuri. Mukana 
olivat niin kirkkokuoro kuin 
Lehtimäen mieskuoro.
   Lauantaina oli iltapäiväl-
lä kaikille seurakuntalaisille 
avoin kahvitilaisuus, jossa 
oli piispan johtamana seu-
rakuntakeskustelu.
   Lauantai oli muutoin tiivis 
työpäivä, jossa olivat muka-
na myös seurakunnan luot-
tamushenkilöt. Etukäteen 
oli selvitelty seurakunnan 
asioita, joita käytiin yhdes-
sä konsulttien kanssa läpi.
  Piispantarkastus päättyi 
sunnuntaina piispanmes-
suun. Juhlaakin oli, kun 
piispa vihki käyttöön uuden 
uurnalehdon.

Meklarina toimi ylistarolainen Kari 
Salovaara, jossa tässä kantoapuna 
oli suntio Timo Harju.

Pöydät olivat täynnä astioita ja paljon muutakin keittiöva-
rustusta. Tuntia ennen pääsi tutustumaan huutokaupatta-
vaan.

Seurakuntasalin urut kiinnostivat peräseinäjokelaista Matti Ågrenia ja 
töysäläistä Klaus Lavilaa, jotka ovat musiikkimiehiä molemmat. Ainoa 
huuto tuli kuitenkin Kyösti Härköseltä ja urut huutokaupattiin tonnilla

 Alavuden seurakuntatalon 
urkujen viimeiset soitot 
soitettiin viime lauantaina 
ja sitten aloitettiin talkoot 
pillien irrotuksilla. Hienosti 
viimeisinä sävelinä näil-
lä 11-kertaisilla uruilla soi 
Finlandia, ja soittajana oli 
Antti Takala. Kuin kulttuu-
ritekona urut huuti seura-
kuntatalon huutokaupasta 
Kyösti Härkönen. Urut saa-
vat väliaikaisen lämpimän 
säilytyspaikan, ennen kuin 
pääsevät lopulliseen koh-
teeseensa, joka ei ole vielä 

Seurakuntatalon urut menivät yhdellä huudolla

tuolloin tiedossa.
   Jo tuntia ennen huuto-
kauppaa alkoi näyttö. Urut 
kiinnostivat musiikkimie-
hiä, peräseinäjokelaista 
Matti Ågrenia ja töysäläistä 
Klaus Lavilaa. Huutoja he 
eivät kuitenkaan tehneet, 
ja Härkönen huusi urut ton-
nilla. Ågren muistaa, että 
Ilmajoella oli urut seura-
kunta vienyt kaatopaikalle 
kysymättä.
   Seurakuntatalo huudettiin 
tyhjäksi. Purkaminen aloi-
tetaan itsenäisyyspäivän 

jälkeen asbestitöillä.
   Monia kiinnostivat asti-
at, nimenomaan ne, joiden 
pohjassa luki Arabia. Niitä 
oli useita eri lautasrivejä 
ja vähän pienempi erä rus-
keasävyisiä, jotka Terttu 
Ala-Heikkilä tiesi haluavan-
sa, mutta ei itselleen. Niin 
siinä kävi, että hänelle lau-
taset tulivat.
  Kirjautumatta ei pystynyt 
huutamaan. Numero tuli 
kertakäyttölautaseen.
  Kovin paljon eivät huudot 
tulleet maksamaan. Huo-

nekaluja meni melko edul-
liseen hintaan. Huutokappa 
eteni nopeasti, sillä mekla-
rina oli kokenut mies, ylis-
tarolainen Kari Salovaara.
  Kun oli myyty ensin irtota-
vara seurakuntasalista, huu-
dettiin salin perällä oleva 
iso lasivitriininen hyllystö. 
Tuolit myytiin ensin kuuden 
kappaleen sarjoissa, mut-
ta paikalla oli henkilö, joka 
halusi ne kaikki. Yksi kui-
tenkin jätettiin ikään kuin 
muistoksi. Tuoleilla pääsee 
istumaan Villa Harjunhoviin 

Ylistaroon.

Tauluja ja ryijyjä

   Huudettavana oli niin tau-
luja kuin ryijyjäkin, esimer-
kiksi perinteinen ruusuryijy 
ja Musta tulppaani. Sähkö-
helloille ei tullut paljon hin-
taa, sillä yksi huudettiin 
nollalla ja toinen viidellä 
eurolla.
  Salin jälkeen siirryttiin 
keittiöön, jossa huudettiin 
keittiön koneet ja siellä ole-
vat vessat, joista kaikki irti 
lähtevä huudettiin, mutta 
ei vesipisteitä.
  Mitään ei välttämättä tar-
vinnut viedä pois heti. Nau-
lakotkin huudettiin, mutta 

ei katossa olevia valaisimia.
  Pihatiloissa myytiin niin 
huvimaja, lipputanko kuin 
pyörätelinekin. Aitakin voi-
tiin myydä pois, jos joku ha-
lusi sen itselleen.
  Lopuksi siirryttiin rivita-
loihin, joista huudettiin 
huonekaluja. Ilmalämpö-
pumputkin olivat kaupan, 
samoin seurakuntatalon 
jääkaapit ja pakastimet.
   Kaikki eivät olleet tyyty-
väisiä seurakuntatalon tyh-
jäyksestä ja purkamisesta. 
Kunnostus olisi kuitenkin 
maksanut 3-4 miljoonaa 
euroa. Seurakuntatalon 
paikalle nousee uusi seura-
kuntatalo.
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Idea klubi-illasta oli opiske-
lija Aino Nurmen, joka oli 
toivonut rentoa iltaa, jossa 
nuoret tapaisivat toisensa. 
Tämä onnistunut ilta saa 
jatkoa ensi keväänä Ähtä-
rissä.

Nuorisotila Lymyssä järjestetty ensimmäinen erityisnuor-
ten klubi-ilta hämyisine diskoineen onnistui erinomaisesti. 
Mukana oli kaikkiaan yhteensä 60 henkeä. Kuva: Johanna 
Hannuksela

Melkoinen menestys oli 
Alavuden ja lähialueen eri-
tyisnuorten klubi-ilta, joka 
pidettiin nuorisotila Lymys-
sä. Mukana oli avustajineen 
peräti 60 henkeä. Klubi-ilta 
oli syntynyt alavutelaisen 
opiskelijan Aino Nurmen 
ideasta. Hän oli miettinyt 
tapahtumaa, jossa pääsisi 
tapaamaan kavereita ja lä-
hialueen nuoria. Tämä en-
simmäinen suosittu klubi-
ilta toteutui niin hyvin, että 
se on saamassa jatkoa.
  Lymyssä oli hämyisää, kun 
siellä pyörivät diskovalot. 
Nuoria oli koko Kuusiokun-
tien alueelta ja vammaispa-
lelujen työntekijöitä ja alan 
opiskelijoita oli avustamas-
sa. Biisilista oli toiveiden 
pohjalta, ja tanssilattia oli 
täynnä koko illan.
  Aino Nurmi oli tuonut aja-
tuksensa klubityyppisestä 
tapahtumasta. Idean lait-
toi toimeksi Kuusiolinnan 

Ensimmäisestä klubi-illasta tuli menestys
vammaispalveluiden palve-
lupäällikkö Johanna Han-
nuksela. Hän otti yhteyttä 
nuorisotoimeen ja siellä 
kaupungin nuorisosihtee-
riin Mervi Rintamäkeen, 
joka näytti vihreää valoa 
ja lupasi yhteistyötä. Näin 
saatiin tilat Lymystä, jossa 
muutenkin kouluikäisille 
järjestetään erilaisia iltoja.
  Yhdessä katsottiin päivä-
määrä, jolloin on vapaata 
tilaa. Tiskijukiksi saatiin 
nuorisotoimen työntekijöi-
tä vetämään diskoa. 
  Ikärajaa ei laitettu. Joka 
tunsi itsensä nuoreksi, sai 
tulla. Hannuksela oli tyy-
tyväinen, että koko Kuusi-
okuntien alueelta oli po-
rukkaa, Alavuden lisäksi 
Kuortaneelta, Soinista ja 
Ähtäristä.
  Ilta oli muutoinkin viihtyi-
sä, ei vain tanssittu, vaan 
Ainon toiveen mukaan otet-
tiin rennosti; pelattiin ilma-

kiekkoa ja erilaisia muita 
pelejä. Aluksi oli mukavaa 
yhdessäoloa. Sitten juotiin 
kahvit ja kaiken kruunasi 

disko.
  Ainon idea diskoillasta ei 
ollut vain tässä illassa, vaan 
Hannuksela miettii, että täl-

lainen vastaava tapahtuma 
voitaisiin järjestää muuta-
man kerran vuoden aikana. 
Joka kunnassa on nuori-
sotiloja ja muita vastaavia 
tiloja. Ähtäristä on tullut jo 
toivetta, että ilta pidettäi-
siin Ä-klubilla.
  -  Tämä sai niin paljon suo-
siota ja oli toivetta jatkoon, 
sanoo Hannuksela.
    Hän arvelee, että seuraa-
van kerran klubi-ilta pide-
tään keväällä ja Ähtärissä.

Teatteri Tervakarhun Tuurin 
nuorisoseuralla esittämän 
Gabriel tule takaisin-näy-
telmän näki kaikkiaan noin 
550 henkeä. Kuusi kertaa 
esitetty näytelmä keräsi 

Gabrielin näki 550 henkeä

Alavuden kaupunginhalli-
tus käsitteli katsauksen ta-
lousarvion 2023 ja talous-
suunnitelman 2023-2026 
valmistelutilanteeseen toi-
mintokohtaisesti ja kävi lin-
jauskeskustelua eräistä kus-
tannuskohdista. Kaupunki 
varautuu keskustan alueen 
tonttijärjestelyihin.
    Kuusiokuntien terveys-
kuntayhtymältä Alavuden 
kaupungin palvelukseen 
siirtyy henkilöstöä Nuor-
ten työpajan, Etsivän nuo-

Alavus valmistautuu
tonttijärjestelyihin

Etelä-Pohjanmaan alueval-
tuuston kokous järjestettiin 
maanantaina 21.11.2022. 
Aluevaltuusto hyväksyi 
hyvinvointialue- ja palve-
lustrategian vuosille 2023–
2025.
   Strategiadokumentti kitey-
tyy viiteen osa-alueeseen, 
jotka ovat: arvot, palve-
lulupaus, palvelujen tuot-
taminen, päätavoitteet ja 
indikaattorit sekä painopis-
tealueet. Strategiassa myös 
kuvataan hyvinvointialueen 
toimintaympäristö sekä ta-
loudelliset lähtökohdat.
    - Strategia on kivijalka, 
jonka päälle koko hyvinvoin-
tialueen toiminta rakentuu. 
Se ohjaa sekä päättäjiä että 
hyvinvointialueen henki-
löstöä tekemään sellaisia 
valintoja, jotka toteuttavat 
palvelulupausta ja edistävät 
hyvinvointialueen tavoittei-
den saavuttamista, alue-
valtuuston puheenjohtaja 
Paula Risikko painottaa.
   - On hienoa, että strate-
gian valmisteluun on sitou-
tettu laajasti sekä päättä-
jiä, viranhaltijoita että eri 
sidosryhmien edustajia. 
Tärkeää on, että mukana on 
myös kattava liiteaineisto, 
joka antaa raamit strategi-
an toteuttamiselle.
   Hyvinvointialueen arvoik-
si strategiassa on määritel-
ty asiakaslähtöisyys, avoi-

Aluevaltuusto hyväksyi
hyvinvointialue- ja palvelustrategian

Kuortaneelle on laadittu 
srateginen aluesuunnitel-
ma, joka toimii ikään kuin 
eräänlaisena maapoliitti-
sena toimintaohjelmana. 
Aluesuunnitelma menee 
seuraavaksi valtuustolle. 
Aluesuunnitelmaa on val-
mistellut erityinen työryh-
mä.
   Mallivaihtoehtojen työs-
tämisen ja SWOT-analyysin 
kautta on syntynyt Kuor-
taneen alueellinen kehi-
tyskuva, joka muodostuu 
seuraavista osatekijöistä: 

Kuortaneelle saatiin strateginen aluesuunnitelma

muus ja yhdenvertaisuus, 
vaikuttavuus ja talous yh-
dessä sekä uudistumiskyky 
ja kehitysmyönteisyys.
Lisäksi strategia nostaa 
esiin hyvinvointialueen 10 
päätavoitetta sekä mittarit, 
joilla tavoitteiden toteutu-
mista arvioidaan.
    Aluevaltuusto hyväk-
syi sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksut. 
Tiettyjä asiakasmaksuja 
ei peritä henkilöiltä, joilla 
on rintamasotilastunnus, 
rintamapalvelustunnus, 
rintamatunnus tai joka on 
osallistunut Lotta Svärd-
järjestön pikkulotta-toimin-
taan.
    Lisäksi aluevaltuusto 
päätti tarkennuksista orga-
nisaatiorakenteeseen. Tar-
kennuksia tehtiin terveys- 
ja sairaanhoitopalveluiden 
toimialueella palvelualu-
eiden nimiin sekä palvelu-
yksikkörakenteeseen. Niin 
ikään henkilöstö-, tuki- ja 
kehityspalveluissa tarken-
nettiin organisaatioraken-
netta. Hallintosääntöön 
tehtiin valmistelun aikana 
ilmi tulleet täsmennykset ja 
korjaukset.
    Aluevaltuusto myös hy-
väksyi lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelman sekä 
ehkäisevän päihdetyön alu-
eellisen suunnitelman.

vesistöjen ja kulttuuriym-
päristön hyödyntäminen, 
keskusta, Nokua ja urheilu-
opisto, Seinäjoki-läheisyy-
den hyödyntäminen, infra 
ja liikenneyhteydet, kylät: 
Länsiranta, Mäyry ja urhei-
luopistolta Ruonalle
    Alueellinen kehitysku-
va huomioidaan kunnan 
tulevassa aluesuunnitte-
lussa sisältäen esimerkiksi 
kaavavalmistelut. Se toimii 
sytykkeenä ja ideoiden an-
tajana vielä kuntastrate-
giaa pidemmälle ja konk-

reettisemmalle tasolle 
menevässä kehittämisessä 
ja käytännön toimenpitei-
den toteuttamisessa. Alu-
eellinen kehityskuva luo 
lähtökohdan alueelliselle 
kehittämistyölle.
    Strateginen aluesuunni-
telma on laadittu vuosille 
2023-2030. Suunnitelma-
kauden aikana sitä tullaan 
tarvittaessa päivittämään. 
Viimeistään uuden kun-
tastrategian valmistuessa 
valtuustokauden 2025-
2029 alkuvaiheessa, tullaan 

myös aluesuunnitelma uu-
distamaan. Aluesuunnitel-
ma tulee toimimaan kun-
tastrategian
yhtenä alaohjelmana tai 
-strategiana.
    Suunnitelmaan sisältyy 
kärkihankkeiden ohella vie-
lä pidemmälle menevät kär-
kikohteet ”liikennevaloin”. 
Liikennevalot kuvastavat 
kohteiden tämänhetkistä 
toteuttamisvalmiutta.

risotyön ja mahdollisesti 
terveysasemakiinteistöjen 
kiinteistöhuollosta. Kau-
punginhallitus hyväksyi 
sopimuksen liikkeen luovu-
tusperiaatteella tapahtuvis-
ta siirroista. 
    Sivistysjohtajan virkaan 
valittu Pauliina Niemi on 
vahvistanut ottavansa viran 
vastaan ja aloittaa tehtä-
vässä vuoden 2023 alusta. 
Loppusyksyn ajan tehtävää 
hoitaa Pasi Hakala.

näin paljon yleisöä. Näy-
telmän oli ohjannut Jussi 
Lampi.
  Pääosissa olivat Elli Asun-
maa, Maria Kaijankangas, 
Elina Äijälä sekä Gabrielia 

Ähtärin Niemisveden vanha 
kansakoulu myytiin Nuo-
ramon Metsästysseuralle 
2 000 eurolla. Nuoramon 
Metsästysseura ry haluasi 
ostaa Niemisveden vanhan 
kansakoulun tontteineen 
ja sähköliittymineen met-
sästysseuran, kyläläisten ja 
kesäasukkaiden ja kaikkien 
tarvitsijoiden käyttöön.
   Entinen kansakoulu on ol-
lut suhteellisen vilkkaassa 

käytössä. Viimeisimpiä ta-
pahtumia ovat olleet muun 
muassa hirvipeijaiset, Ken-
nelliiton koiratapahtumat, 
Ähtärin Niemisveden Nuo-
risoseuran 100- vuotisjuhlat 
ja kyläläisten omat juhlat, 
esimerkiksi syntymäpäivät.
    Nuoramon Metsästysseu-
ra ry on panostanut sekä 
rahallisesti että talkootyö-
nä lukemattomia tuntimää-
riä pitääkseen Niemisveden 

esittänyt Marko Viinikai-
nen. Esitykset olivat mar-
raskuussa.
    Palaako tämä näytelmä-
versio vielä lavalle, siitä ei 
ole vielä tietoa, mutta täl-

laisia toivomuksia on esi-
tetty.
  Kun lavastus ei ole ko-
vin vaatelias, esitystä voisi 
myös viedä muualle.

Niemisveden vanha koulu metsästysseuralle
vanhan kansakoulun raken-
nukset toimintakunnossa. 
Nuoramon Metsästysseu-
ralla on voimassa oleva 
vuokrasopimus vuoteen 
2042 asti.
   Koulu on rakennettu 
vuonna 1897. Koulunkäynti 
on siellä lopetettu vuonna 
1960.
  Ähtärin kaupunginhalli-
tus hyväksyi pitkäaikaisen 
vuokralaisen ostotarjouk-

sen. Ähtärin kaupungilla ei 
ole käyttöä rakennukselle. 
Lisäksi isot investoinnit vä-
hentävät mahdollisuuksia 
kiinteistön ylläpitoon.

Muista jättää joulutervehdyksesi ajoissa!
Aineisto viim. Pe 16.12, klo 16 mennessä.

    info@lakeudenportti.com
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Kesäsissä tunnelmissa ol-
laan näytelmässä, jossa 
tässä pohdiskelemassa 
ovat Outi Pennala ja Min-
na Hakala.

Melkoinen farssi syntyy kahden sisaruksen putkiremontista. Monenlaista sattuu tässä kahdeksan hengen esittämässä 
näytelmässä, jossa on niin putkimiestä kuin espanjalaista urologia.

Onneksi Töysän nuorisoseu-
ra on niin remontoitu, ettei 
siellä tarvitse tehdä putki-
remppaa. Sellaista kuiten-
kin tarvitaan näytelmässä 
Kahden naisen putkiremp-
pa, joka valmistuu pikku-
joulukauteen. Ensi-ilta on 
sunnuntaina 4. joulukuuta 
kello 15 ja vielä ennen jou-
lua on neljä esitystä: maa-
nantaina 5.12. kello 19 ja 
samaan kellonaikaan pää-
see katsomaan näytelmää 
perjantaina 9.12. ja sun-
nuntaina 11.12. kello 15 ja 
kello 19. Näytelmät jatku-
vat joulun jälkeen.
  Kahden naisen putkiremp-
pa on reteän hupaisa kerto-
mus, jonka näytelmäksi on 
punonut Tanja Puustinen-
Kiljunen. Näytelmää nuo-
risoseuralle on kyselty pal-
jon. Ohjaaja Janne Vuorelan 
mukaan siksi esityskauteen 
on varauduttu monella 
esityksellä niin joulukuun 
alkuun kuin joulun välipäi-
ville.
    Töysän nuorisoseuralle 
siirrytään rantamaisemiin, 
lämpimiin kesäpäiviin, ju-
hannuksen aikaan. Kesä-
mökki seisoo paikallaan, 
mutta tarvitsee kipeästi 
päivitystä 2000-luvulle.

Töysän nuorisoseuralla hauska putkiremontti

  Lipposen sisarukset pää-
tyvätkin pyytämään tarjo-
usta putkiremontista, jota 
saapuu tekemään naiset 
hurmaava Paavo, Pave Pik-
kanen, putkiurakoitsija, 
joka saa sisarusten hormo-
nit hyrräämään, samoin äi-
timuorin ja vielä naapurin 
Mullikka-Meerinkin. Hänel-
lä tuntuu olevan erityisen 
paljon asioita naapuriin, 
nyt kun putkimies on ilmes-
tynyt kuvioihin.
  Reteän hupaisaksi ku-
vataan näytelmää, jonka 
soppaan sujahtavat vielä 
ex-sulhanen, kolmas sisko 
ja espanjalainen urologi. 
Muutaman vesipisteen ja 
hanan asentamisesta saa-
daan aikaan melko lailla iso 
farssi.

Sisarukset näytelmässä

     Töysän nuorisoseurasta 
on tullut myös näytelmi-
en paikka, sillä näytelmät 
ovat viihdyttäneet jo use-
an vuoden ajan. Edellinen 
näytelmä oli Remontti, jota 
valmisteltiin koronan vuok-
si parikin vuotta.
   Tässä putkirempasta ker-
tovassa näytelmässä on 
vähän vähemmän roolituk-

sia. Mukana on kahdeksan 
henkilön esiintyjäkaarti: 
Minna Hakala, Outi Pen-
nala, Markku Julku, Päivi 
Jousmäki, Virpi Lahtinen, 
Harri Mutka, Jarmo Sissala 
ja Virve Myllyaho.
   Käytännössä harjoitukset 
ovat alkaneet syyskuussa. 
Koko porukalla tuntui ole-
van harjoituksissa hauskaa, 
jota on luvassa itse näytel-
mässäkin.
  Töysän näytelmässä ovat 
uusina esiintyjinä sisar ja 
veli, Lehtimäellä asuva Virpi 
Lahtinen ja hänen ähtäriläi-
nen veljensä Harri Mutka, 
molemmat töysäläisläh-
töisiä. Harri oli käymässä 
Virpin pojan synttäreillä ja 
oli lukemassa vuorosanoja, 
kun sisko havahtui siihen.
   Ähtärissä piti aloittaa 
näytelmäkerho, mutta siitä 
ei tullutkaan totta. Töysän 
näytelmässä oli yksi rooli 
auki, johon sitten tuli Vir-
pi Lahtinen, jolla on muun 
muassa Ähtäristä aikaisem-
paa näytelmätaustaa, jois-
ta viimeisin on ollut Inhan 
ruukin patruuna.
  - Olen ollut hyvin kiitol-
linen, että olen päässyt 
tähän porukkaan, sanoo 
Virpi Lahtinen. Hänen mie-

lestään on hienoa, että hän 
on päässyt synnyinjuurille 
näyttelemään.
   Muusikkona tunnettu Har-
ri Mutka on ollut Napapiirin 
Sankareissa ja Presidentti-
elokuvassa presidentin tur-
vamiehenä ja keikkaillut 48 
vuotta ympäri Suomen lau-
laen ja soittaen. Nyt hän on 
kotoisasti entisen synnyin-
kuntansa esiintymislavalla 
ja esittää Kikan ex-miestä.
    Naisten ihailemaa put-
kimiestä näyttelee Mark-
ku Julku, joka laskee, että 
tämä on neljäs näytelmä, 
missä hän on nyt mukana. 
Nuorempana hän ollut ol-
lut enemmänkin näytelmä-
lavoilla.
   Pedroa esittävä Pedro 
Pippuri on espanjalainen 
lääkäri, jota esittää Jarmo 
Sissala. Näin näytelmässä 
on myös ulkomaista sävyä.

Loppiaisen yli

   Näytelmää esitetään kaik-
kiaan yhdeksän kertaa. Jou-
lun jälkeen torstaina 29.12, 
perjantaina 30.12, torstaina 
5. tammikuuta ja viimeinen 
esitys on sunnuntaina 8. 
tammikuuta.
  Näytelmä toteutetaan yh-

teistyössä Lakeudenportin 
kansalaisopiston kanssa. 
Ohjaajana on jo esittäjille 
tutuksi tullut Janne Vuore-
la.
  Töysän nuorisoseuran pu-
heenjohtaja Minna Ala-Kan-
to ei ole tällä kertaa muka-
na näytelmässä, mutta näin 
on ollut aiemmin useasti. 
Hän kertoo, että vielä en-
nen ensi-iltaa nuorisoseura 
saa äänentoistolaitteet, jo-
ten näytelmän vuorosanat 
pitäisi kuulua takapenkkiin 
saakka.
  Lavastuksessa seisoo ke-
sämökki, joka odottaa put-
kiremonttia. Mökin nikka-
roinnista ovat vastanneet 
nuorisoseuran monitoimi-
henkilöt Anni ja Reijo Tik-
kamäki.
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Viulusarjan voittaja 
oli Veera Valkama 
Jalasjärveltä. Pal-
kinnot jakoi Alavu-
den Kaksirivisten 
taiteellinen johta-
ja Airi Hautamäki 
tuomariston eli Ee-
va-Liisa Riihimäen, 
Hugh Sheehanin 
ja Janne Sakalan 
kanssa.

2-rivistä haitaria soitteli Sa-
kari Hietamäki Vaasasta.

Jalasjärven neidit opettajansa alavutelaisen Miia Palomäen kanssa

Kansansoittokilpailut Pe-
limannien parhaat järjes-
tettiin perinteisesti Sy-
dänmaan nuorisoseuralla. 
Yleisöäänestys järjestettiin 
nyt neljännen kerran ja par-
haaksi valittiin kaksirivistä 
haitaria soittanut Miska 
Latvala Kuortaneelta. Kau-
kaisimmat kilpailijat olivat 
Vaasasta. Eniten kilpailijoita 
oli saapunut Jalasjärveltä.
  Aurinkoisesta marraskui-
sesta säästä huolimatta 
paikalle oli saapunut puoli 
salillista väkeä. Kilpailujen 
aikana kuultiin monipuolis-
ta musiikkia eri soittimilla ja 
kilpailijoiden esittäminä.

Kuortaneen Miska Latvala
Pelimannien parhaaksi

Näytelmän alkuasetelmissa 
puhelimessa on Pedro Pip-
puri, espanjalainen lääkäri, 
jota näyttelee Jarmo Sissala.

Massikka Meeriä esittävä Virve Myl-
lyaho on tullut pistäytymään mökillä, 
jossa Pipsaa esittää Virpi Lahtinen ja 
vanhapiikaa Minna Hakala.

Töysän nuorisoseuralla hauska putkiremontti

   Ikähaitaria kilpailijoilla 
oli 10 vuodesta aina yli 70-
vuotiaisiin.
  Tuomaristoon lukeutuivat 
Hugh Sheehan, Eeva-Liisa 
Riihimäki ja Janne Sakala. 
Tuomariston sihteerinä ah-
keroi Elli Asunmaa. Juon-
tajana toimi alavutelainen 
Riina Sakala.
    Tulokset: 2-rivinen haitari 
12v tai alle: 1) Alina Valka-
ma Jalasjärvi, 2) Julia Luok-
kakallio Jalasjärvi.
 2-rivinen haitari 18v tai 
alle: 1) Miska Latvala Kuor-
tane, 2) Petra Luokkakallio 
Jalasjärvi, 3) Suvi Köykkä 
Jalasjärvi.

  Mandoliini: 1) Pentti An-
nala Vaasa.
   Viulu: 1) Veera Valkama 
Jalasjärvi.
    2-rivinen haitari yli 50v: 
1) Sakari Hietamäki Vaasa.
   5-rivinen haitari: 1) Rauno 
Suomela Vaasa.
     Huuliharppu: 1) Jaak-
ko Luoma Ähtäri, 2) Teuvo 
Rapo Töysä, 3) Aimo Varila 
Alajärvi, 4) Tauno Rautio 
Ähtäri.
   Yhtyeet: 1) Jalasjärven 
neidit Jalasjärvi, 1) Mantu-
pelimannit Jalasjärvi/Sei-
näjoki.
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Vode Kantokorven muistohetkessä olivat ku-
kitettavina Janne Kantokorpi, Päivi Kiljala, 
Soile Pohjasniemi, Kirsti Pohjasniemi sekä 
Mari Järvinen. Kuva: Kirsi Jalasti

Tunnelmakuvia Voden Kan-
tokorven muistolle kuultiin 
Alavuden kirkossa lauantai-
na. Hän kuoli viime vuonna 
marraskuun 25. päivä. Nyt 
vuosi ja yksi päivä myö-
hemmin häntä muistoaan 
kunnioitettiin usean muu-
sikon soittamin sävelin ja 
myös runoin. Vode, Voit-
to Kantokorpi oli syntynyt 

Kantokorvista on tulossa pian kirja

Muusikko, näyttelijä Kons-
ta Hietasen pitkäaikainen 
toive toteutuu, kun hän 
pääsee ensimmäistä ker-
taa pitämään eri kirkoissa 
joulukonsertteja. Kiertue 
alkaa 30.11. Kuusankoskel-
ta, mutta jo kolmantena 
paikkakuntana on 4. joulu-
kuuta Kuortane ja sen pu-
nainen kirkko. Luvassa on 
tunnelmallisia joululauluja 
ja myös yksi hänen oma 
joulukappaleensa. Kiertu-
een järjestää ohjelma- ja 
levy-yhtiö Puisto Live Oy, 
jonka toimitusjohtajana on 
Kuortaneelta lähtöisin ole-
va Miika Luomaranta.

Konsta Hietasella Kuortaneella tunnelmallinen joulukonsertti

Etelä-Pohjanmaan hy-
vinvointialueella kolmen 
kärkeen ylsi Kuusiolinna 
Terveyden tuottaman 
Kuortaneen kotihoito.

Kuusiolinnan Terveyden 
tuottama kotihoito nou-
si THL:n asiakaskyselyssä 
maakunnan kärkeen Terve-
yden ja hyvinvoinnin laitos, 
THL, on julkaisut vanhus-
palvelujen ensimmäisen 
kansallisen asiakaskyselyn 
tulokset maakunnittain. 
Etelä-Pohjanmaan hy-
vinvointialueella kolmen 
kärkeen ylsi Kuusiolinna 
Terveyden tuottaman Kuor-
taneen kotihoito.
     Kuusiolinna Terveys Oy 
tuottaa kotihoidon palve-
luita Kuusiokuntien alueella 
Kuortaneella, Alavudella, 
Soinissa ja Ähtärissä.  Asia-
kasarviot ovat yksi osoitus 

Kuusiolinnan Terveyden kotihoito kärjessä
siitä, että Kuusiolinnan ja 
julkisen sektorin hyvällä yh-
teistyöllä voidaan turvata 
monipuoliset ja vaikuttavat 
sote-lähipalvelut kunnissa.
    Myös Keski-Suomen hy-
vinvointialueella parhaan 
asiakasarvion sai kotihoi-
don ja tavallisen palveluasu-
misen osalta Kuusiolinnan 
tavoin Pihlajalinna-konser-
niin kuuluvan Jämsän Ter-
veyden tuottama kotihoito 
Jämsässä Jämsänkosken ja 
Koskenpään sekä Länkipoh-
jan alueella. Molemmat yh-
tiöt ovat Pihlajalinnan yh-
teisyhtiöitä alueen kuntien 
kanssa.
    THL:n kyselyssä yksiköt 

arvioitiin seuraavien kate-
gorioiden perusteella koti-
hoidon ja tavallisen palve-
luasuminen osalta: 1) Saan 
tarpeeksi apua ja palvelua 
2) Hoitajat ovat ystävällisiä 
3) Minulla on turvallinen 
olo 4) Toiveitani otetaan 
huomioon hoivassa ja pal-
velussa.
   - Meille Kuusiolinnassa 
laadukas ja vastuullinen 
vanhusten palvelutuotan-
to on erittäin tärkeää, ja 
tämän pohjalta meidän on 
erittäin hyvä jatkaa läheistä 
kumppanuutta hyvinvoin-
tialueiden kanssa, kertoo 
Juha Viitasaari, Kuusiolinna 
Terveyden toimitusjohtaja.

  -  Olemme koko henkilös-
tön puolesta iloisia asiak-
kailtamme saamistamme 
arvioista. Suuri kiitos kuu-
luukin osaaville työnteki-
jöillemme ja heidän taidol-
leen kohdata asiakkaamme
lämminhenkisesti sekä teh-
dä työtä koko sydämellään, 
Viitasaari jatkaa.
   THL on koonnut yhteen 
parhaat asiakasarviot saa-
neet vanhuspalvelujen 
toimintayksiköt. Tiedot pe-
rustuvat THL:n kansalliseen 
Kerro palvelustasi-kyselyyn, 
joka toteutettiin 14.3.-15
.6.2022. Tiedonkeruuseen 
osallistui yli 2 800 julkista ja 
yksityistä yksikköä ympäri 

Mesimartat olivat aska-
roineen havukransseja 
ja -palloja, joita esitteli-
vät Mesimarttojen ainoa 
Martti, Kari Härkönen ja 
sihteeri Leena Mursu.

Ukrainalaisilla oli myynnissä monenlaisia leipomuksia, pul-
lia, kakkuja ja piirakoita. Ne kävivät hyvin kauppansa.

Lähetyspiiri oli kutonut 
ahkerasti sukkia ja mo-
nenvärisiä ja -kokoisia. 
Yhtä raitaista sukkaparia 
esitteli nuorisotyönohjaa-
ja Riikka Aittolampi.

Ähtärin kirkossa laulettiin 
ensimmäisenä adventtina 
Hoosiannaa ja sen jälkeen 
kirkon pihassa pidettiin en-
simmäistä kertaa adventti-
markkinat. Kaupan oli mo-
nenmoista, ja seurakunta 
tarjosi kaikille lämpimät 
glögit ja piparit. Osa Ähtä-
rin Mieskuorosta oli laula-
massa tunnelmallisia jou-

Ähtärin adventtimarkkinoilla liikkui paljon väkeä

Suomea. Lisätietoa löytyy 
THL:n verkkosivuilta.

vuonna 1935.
   Taiteilijapariskunnasta 
Janne ja Vode Kantokorves-
ta tehty kirja on painossa. 
Kirjan ovat yhdessä kirjoit-
taneet Nelimarkka-museon 
entinen johtaja Leena Passi 
sekä kirjailija Arto Juurakko. 
Kirjan pitäisi ilmestyä joulu-
kuun puolivälissä. Jos kaikki 
menee hyvin, kirja ehtisi 

tulla juuri jouluksi.
  Kuvataiteilija Voitto Kan-
tokorven muistohetkessä 
esiintyivät Päivi Kiljala, kla-
rinetti, Soile Pohjasniemi 
flyygeli, Kirsti Pohjasniemi 
lausui runoja ja Mari Järvi-
nen soitti urkuja.
  Janne ja Vode Kantokor-
vella oli viimeinen yhteys-
näyttely Taidekeskus Har-
rissa kesällä 2021.

lulauluja johtajansa Pirkko 
Rankilan johdolla.
  Väkeä oli paljon liikkeellä. 
Kirkkoherra Kalle Peltokan-
gas oli tyytyväinen, että ad-
venttimarkkinoille oli lähte-
nyt niin paljon kansaa. Hän 
arvelee, että väkimäärä 
osoittaa, että tällaiset jär-
jestetään myös ensi vuon-
na.

  Monissa kodeissa syödään 
sunnuntaina riisipuuroa ja 
sellaista oli 2 euron hintaan 
tarjolla myös seurakunnan 
markkinoilla. Varat mene-
vät diakonian ruoka-avun 
hyväksi.
   Lähetyspiirissä oli kudot-
tu niin raitaisia kuin yksi-
värisiäkin sukkia, kauniita 
ja monenlaisia. Niitä moni 
hankki pukinpussiin. Nämä-
kin rahat menevät hyvään 
tarkoitukseen, lähetystyöl-
le.
  Ukrainalaisia oli markki-
noilla mukana, ja heillä oli 
myydä pullia ja piirakoita, 
joista yksissä oli kotijuustoa 
sisällä. Pöydälle iskettiin iso 
täytekakku, josta saattoi os-
taa paloja. Maku leipomuk-
sissa oli vähän erilainen 
kuin meillä, mutta kaikki 
maistuivat hyviltä. Pikku-

piirakoiden kyytipoikana oli 
smetanaa.
  Mesimartat olivat pitäneet 
talkoot, joissa oli askaroitu 
niin havukransseja -kuin 
pallojakin. Kaikki kävivät 
hyvin kaupaksi; vain yksi 
kranssi ja kaksi havupalloa 
jäivät. Ne Mesimartat lah-
joittivat Hopeaharjuun ja 
Mäntyrinteelle.
   Kun Mesimarttojen sih-
teeri Leena Mursu on myös 
Ähtäri-seuran sihteeri, 
myyntipöydällä oli kaupan 
uutta perinnelehteä Ympy-
riäistä. Lehti on uuden uu-
tukainen.
   Naapuripöydässä myytiin 
SPR:n arpoja, joista moni 
voitti.
   Perjantai-iltana Ähtärissä 
oli yrittäjien joulunavaus, 
jossa sielläkin oli hyvä tun-
nelma. Lavalla saattoivat 
lapset kuvauttaa itseään 
joulupukin kanssa.

   Konsta Hietanen oli haas-
tattelun aikaan ajamassa 
kotikaupungistaan Lahdesta 
Helsinkiin nauhoittamaan 
Salattuja elämiä, jossa hän 
näyttelee Miki Kajanderina. 
Monet muistavat Hietasen 
myös elokuvasta Poika ja 
ilves. Monipuolinen mies 
on myös muusikko, jolta 
ilmestyy ensi keväänä uusi 
albumi. 
   Laulan Kuortaneella perin-
teisiä joululauluja suomeksi 
ja englanniksi. YouTubessa 
on kovasti levinnyt Mauno 
Kuusiston laulu Kertokaa 
se hänelle, joten mukana 
on pari sellaistakin, jotka 

eivät ole joululauluja. Ne-
kin sopivat kirkkoon ja sen 
tunnelmaan, selvittää Hie-
tanen.
   Konsta Hietasen kiertue 
ulottuu yhdeksään eri kirk-
koon ja päätyy 20. joulu-
kuuta. Tarkoituksellisesti 
esiintymispaikoiksi on va-
likoitunut tunnelmallisia 
kirkkoja, kuten Kuortaneen 
kirkon lisäksi esimerkiksi 
Petäjäveden kirkko.

Joulu on tärkeä

   Joulu on Konsta Hietaselle 
tärkeä vuodenaika. Silloin 
hän yrittää yleensä pitää 

vähän pidemmän ajan 
rauhoittumiseen kotosalla 
Lahdessa, jossa on viisi las-
ta. Osa heistä uskoo vielä 
vankasti joulupukkiin, kos-
ka nuorimmainen on vasta 
4-vuotias.
   -  Jollain tavalla kaikki vielä 
odottavat joulupukkia ja us-
kovat siihen, vaikka vanhin 
lapsista on yhdeksännellä 
luokalla.
   Hän miettii, että heillä 
joulun taika pysyy hyvin. 
Kuortaneen konsertin ni-
menäkin on Uskon joulun 
taikaan.
   Koska hän entuudestaan 
ei juuri tunne Kuortanetta, 

hän pitää kiertuettaan mie-
luisena maakuntamatkai-
luna. Hän odottaa innolla 
Kuortaneelle tuloa, ja eri-
tyisesti, kun kuuli, että Kle-
metti ja Kuortane liittyvät 
yhteen.
  Hietasta säestää kiertu-
eella pianisti Matti Hussi ja 
läheltä, Soinista lähtöisin 
oleva sellisti Martta Valke-
us. Hussi vastaa myös kap-
paleiden sovituksista.
  Konsta Hietanen ajelee 
päivittäin Helsinkiin paitsi 
Salkkareiden kuvauksiin, 
myös oman uuden albumin-
sa äänityksiin. Hän tekee 

albumia ja äänittää siihen 
biisejä Finvoxin Studioilla 
ja siinä lähellä sijaitsevat 
myös Salkkarien studiot.
  Hän vastaa ehdottomasti 
kyllä, lähteekö hän myös tä-
män joulun jälkeen uudelle 
joulukiertueelle. 
   Kuortaneen kirkossa jou-
lukonsertti kuullaan sun-
nuntai-iltana 4. joulukuuta 
kello 19.

    Tarja Riihimäki
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Illan päätti 
komea ilotuli-
tus.

Paljon väkeä oli liikkeellä Kuortaneen joulunavaksessa, jota suosi pikkupakkanen. Markki-
nakojujen lomassa loisti iso joulukuusi. Kuvat: Anne Haapa-aho

Paljon väkeä oli liikkeellä 
Kuortaneen joulunavauk-
sessa, jonne joulupukki 
saapui paikalle yhdeksän 
ponin kulkueessa ja kyydis-
sä. Pikkupakkanen oli juuri 
sopiva käydä samalla jou-
luostoksilla.
   Kuortaneen reserviläisillä 
oli tarjolla joulupuuroa.  Iso 
joulukuusi loisti Kuortaneen 
Kuurnan pihamaalla.
  Kaupan oli hyvinkin mo-
nenlaista tuotetta aina LC 
Kuortaneen puukoista me-
huihin ja erilaisiin kesäisiin 
seoksiin ja havukransseihin 
saakka. Kaupan oli myös 
vielä KuKun historiakirjaa.
   Perheen pienimmillekin 
oli jotain, nimittäin klov-
ni Sebastian sekä suositut 

Joulupukki ponikyydillä 
Kuortaneella

Alavudella on jälleen perinteinen itsenäisyyspäivän juhlakulkue kirkon pihamaalta sanka-
rihautausmaalle. Tämä kuva on viime vuodelta.

Alavudella itsenäisyyspäivä 
alkaa jumalanpalveluksella 
ja sen jälkeen perinteisellä 
lippukulkueella sankari-
hautausmaalle. Abiturien-
tin puheen pitää siellä Aapo 
Nurmi.
   Itse juhla järjestetään ylä-
koulun salissa ja siellä juh-
lapuheen pitää majuri evp.
SM, FT Seppo Naapila. Juh-
lassa luovutetaan Alavuden 
kulttuuripalkinto.
   Musiikkia juhlaan tuo 
Alavuden Puhallinorkeste-
ri Hannu Antilan johdolla. 
Lauluyhtye Amoroso esiin-
tyy pariinkin otteeseen.
   Kahvituksesta vastaavat 
Alavuden Martat. Kahvitus 
alkaa kello 11 ja juhla kello 
12.
 

Alavudella perinteinen 
lippukulkue

Kuortaneella juhlakonsert-
ti

    Kuortaneella itsenäisyys-
päivän juhlallisuudet alka-
vat jumalanpalveluksella, 
jonka jälkeen on seppelten 
lasku sankarihautausmaal-
le.
  Itsenäisyyspäivän kahvitus 
on lukiolla 11-11.50 ja kel-
lo 12 alkaa itsenäisyyspäi-
vän juhlakonsertti lukiolla, 
jossa soittaa Kuortaneen 
soittokunta Lasse Takasen 
johdolla.
  Laulamassa ovat Korsu-
kööri Antti Sytelän johdol-
la sekä Canto-ryhmä Liisa 
Viitasaaren johdolla. Juh-
lapuheen pitää valtuuston 
ensimmäinen varapuheen-
johtaja Seppo Palomäki.

veijarit Mimi ja Kuku, joka 
niemeltään sopiikin Kuor-
taneelle.
  Tähän joulunavaukseen 
kuului myös kinkkuarvonta, 

ja arpalappuja oli kertynyt 
runsaasti Kuurnan aulassa 
olevaan infopisteeseen.
   Illan päätti komea ilotuli-
tus.

Ähtärissä seurakuntatalol-
la

   Itsenäisyyspäivän juhla 
alkaa Ähtärissä sanajuma-
lanpalveluksella kirkossa, 
jonka jälkeen ovat kunnian-
osoitukset sankarihaudoil-
la. Kahvitarjoilu seurakun-
takeskuksessa alkaa 11.30.
  Kello 12 alkavan itsenäi-
syyspäivän juhlan juhlapu-
hujana on neurotieteen ja 
lääketieteellisen tekniikan 
laitoksen johtaja, professo-
ri Matti Hämäläinen.
  Juhlassa esiintyy Ähtärin 
mieskuoro sekä Merikanto-
opiston oppilaita.
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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

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 kokoontuu tiistaisin klo 11-12.30 Kauppakes-
kus Kuurnan neuvotteluhuoneessa. Viikoittain eri yhdistykset vas-
taavat toiminnasta. Viimeinen kerta tälle vuodelle on 29.11.
Kuortaneen perussuomalaiset ry. Ilmaiset jouluarpajaiset Kuor-
taneen perussuomalaisten teltalla Kuortaneen joulunavajaisissa 
perjantaina 25.11.2022 klo 16 - 20 Kauppakeskus Kuurnan piha-
alueella. Arvomme 4 kinkkua ja 4 joulusankoa osallistuneiden 
kesken. Tervetuloa kaikille! 

Alavuden Ampujat ry:n syyskokous pidetään ke 30.11.2022 klo 
18:00. Paikka on ilma-aserata osoitteessa Telekuja 6D, 63300 Ala-
vus. Käsitellään sääntöjen 9§ mukaiset asiat. Tervetuloa.

Alavuden Steel Band yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään torstaina 1.12.2022 klo.19.30 Alavuden kulttuurikeskuk-
sella. Tervetuloa!

Suomenselän Invalidit ry: jouluinen kokoontuminen pe 9.12. klo 
15 Punahilkassa, Tapanintie 4, Ähtäri. Ilm.viim. 1.12. Merjalle 040 
7369528. 

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Perinteinen Joulupuu-
ro torstai 8.12. klo 13.00 Opistolla ravintola Aallossa. Puuroa, 
torttukahvit, ohjelmaa ja arvontaa. Ota pikku paketti mukaan. 
TervetuloaAlavuden Seudun Diabetesyhdistys ry:n vuosikokous pidetään ke 

7.12.2022 klo 13.00 Hotelli Alavus, Järviluomantie 4 63300 Ala-
vus. Diabetes yhdistys tarjoaa jäsenilleen ilmaisen jouluruokai-
lun! Ruokailu aloitetaan klo 13.00, ruokailun jälkeen varsinainen 
vuosikokous pidetään hotellin alakerrassa yökerhon tiloissa! Käsi-
tellään sääntöjen mukaiset asiat! Tervetuloa hallitus

KUORTANEEN SYÖPÄKERHOLAISET. Järjestämme tänä vuonna 
jouluruokailun Kuortaneella, Petrin ravintolapalvelut-Tervikses-
sä. Päivä on Itsenäisyyspäivän aatto ma 5.12.2022 klo 17.00. 
Kerhomme tarjoaa ruuan kaikille 30:lle. Varaukset Eilalle puh. 
0405029560  2.12 mennessä. Tuokaa mukananne pieni lahjapa-
ketti, noin 5€ arvoinen, mietitään lähempänä muuta ohjelmaa. 
Joulukuulla ei ole kerholla muuta tapaamista, nautitaan ruokai-
lusta sitten senkin edestä! ps.perukaa tulonne mahdollisimman 
ajoissa, saa toinen tulla sitten syömään! Kiitos Eila

Kontiaisten kyläyhdistys Joulumyyjäiset Kontiaisten kylätalolla 
6.12. klo 11-15. Kyläyhdistys myy ohrapuuroa ja soppaa, myös 
mukaan. Myyntipöytätiedustelut puh. 0405175413/Kati (miel. 
iltaisin).

info@lakeudenportti.com

Tuurin Salonkylän Kyläyhdistys ry:n Syyskokous Veljekset Kes-
kisen kyläkaupan peräkammarissa Lauantaina 10.12.2022 klo 
12.00 Kyläyhdistyksen jäsenet ilmainen ruokailu onnenkivessä 
klo 11.00 Ilmoittautumjset Pirkko puh 0400733582 Esillä sään-
tömääräiset asiat Tervetuloa ! Hallitus

Ähtärinjärven Reumayhdistys: Ähtärin kirkossa su 18.12. klo 18 
Kauneimmat joululaulu tilaisuus. Kuljetus järjestetään, ilmoittau-
du 9.12. mennessä Raija p. 040 777 2363 tai Marita p. 050 323 
8551 klo 17 jälkeen.

Tarjolla suolaista ja makeaa höystettynä nokipannukahvilla. Mu-
kaan otsalamppu, istuinalusta, oma kuppi ja iloinen mieli. Ilmoit-
tautumiset ke 30.11.22 mennessä tekstiviestillä 040 7217505. 
Kts. lisät. facebookista @suomenselansamoilijat. Tulethan vain 
terveenä.

Töysän Yrittäjien sääntömääräinen vuosikokous pe 2.12 klo 18 
Tohninmäen Talo Kokouksen jälkeen n klo 19 jouluruokailu (en-
nakkoilmoittaudu!) Ohjelmassa Vuoden yrittäjän palkitseminen , 
merkkipäivämuistamiset ja muuta hauskaa . Illalliskortti 36€. En-
nakkoilmoittautumiset 045 1100526 viestillä tai spostilla info@
pihatarhuri.com) Tervetuloa ! 

Alavuden Eteläpään maa- ja kotitalousnaiset. Kokoonnumme 
Sapsun kylätalolle to 30.11.22 klo 18. pikkujoulun merkeissä. 
Nautitaan torttukahvit. Tervetuloa!
Eläkeliiton Töysän yhdistys: tiistaina 13.12. klo 12 (ruokailu klo 
11-12) JOULUPUUROJUHLA Töysän Nuorisoseuralla, puuron ja 
torttukahvit tarjoaa OmaSp Tuuri. Mukana kaupunginjohtaja Liisa 
Heinämäki ja Oma Säästöpankin konttorinjohtaja Tuula Mäntylä. 
Musiikkia, myös yllätysvieraita. Arvontaa. Tervetuloa!

Alavuden Karjala-seura  Karjalan Liiton valtakunnallinen talviso-
dan syttymisen muistotilaisuus ke 30.11.2022 klo 15.00 Alavuden 
kirkkopihassa alkaa  seppeenlaskulla Karjalaan jääneiden vainaji-
en muistomerkille ja Vpl Pyhäjärvi-säätiön muistopaadelle sekä 
seppelpartion lähettämisellä Muistojen kappeliin ja Töysän hau-
tausmaalle. Loppuhartauden pitää vt. kirkkoherra Rami Niemi. 
Karjalaisten laulu / yleisö ja Virsiveljet. Kahvitarjoilu. Tervetuloa !

Senioriopettajien perinteinen jouluruokailu keskiviikkona 30.11 
klo 13.00 ( avec ) Paikka Hotelli Alavus.  Joululounas on jäsenille 
ilmainen. TERVETULOA  !
Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho koolla ke 30.11. 
klo 12 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

Hakojärven joulunavaus 1.12.2022 klo 18 alkaen ulkotapahtuma-
na (huonolla säällä sisällä kylätalolla) koulun ympäristössä. Oppi-
laiden esityksiä, arvontaa, myyntiä. Tervetuloa! 
SYDÄNNAISET: Kokoonnumme 8.12 kello 14.00 Maku Pirtissä 
Louontie 3 pikkujoulun vieton merkeissä. Nautimme joululou-
naasta, joululauluista ja mukavasta yhteisestä seurasta.Sydännai-
set joukolla mukaan vuoden viimeiseen tapaamiseen. Ruokailun 
vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 01.12 Annelille 0503678810.
Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Muistutus niille, jotka ovat il-
moittautuneet Seinäjoen kaupunginteatteriin katsomaan näytel-
mää Patruunatehdas. Esitys on lauantaina 3.12.2022 klo 13.00. 
Linja-auto (Pakkala) lähtee linja-autoasemalta klo 11.40. Ajoreitti 
on Mäyryn kautta Seinäjoelle, joten kuortanelaiset voivat tulla 
kyytiin Mäyryn huoltoasemalta. Näytelmän väliaikatarjoilusta jo-
kainen huolehtii itse. Matkan hinta 35 € (lippu ja matkat) peritään 
autossa. Lisätietoja Olli Mäki 0407300095. Tervetuloa!

Alavuden Kristilliset Eläkeläiset ry:n Joulujuhla ja ruokailu to 
8.12.2022 klo 12.00 Tammipihassa, ruokailusta jäseneltä peritään 
15 € ja ei jäseneltä 25 € sitova ilmoittautuminen pe 2.12.2022 
mennessä Raili Rintamäelle puh: 040 555 5043 Tervetuloa!

Vähävaraisten jouluateria Alavuden Vesitornin toimitiloissa ke 
14.12. Kattaukset klo 10.30 ja 12.30. Kattaukset täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Max 50 henk/kattaus. Ilmoittautumiset 
ruoka-aineallergioineen 2.12. klo 15 mennessä 050-3121504/
Merja

Alastaipaleen Kyläseura ry Kylien yhteinen joulujuhla Peränteen 
kylätalolla su 11.12. klo 13.30. Joulupuuro, ohjelmaa, arvonta, 
joulupukki, kahvit ja joulutorttu. Tervetuloa jouluiseen tunnel-
maan toivottavat Peränteen ja Alastaipaleen kyläseurat.

ALAVUDEN seudun AVH kerhon pikkujoulua vietetää Hotelli ALA-
VUDESSA 30.11.klo.13.00 alkaen. Enakko lmoitautumiset 27.11. 
mennessä SEPOLLE 0405009342 tai KAISULLE 0407686456 osalli-
tumis maksu 20,00€ henkilö. Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan.

TÖYSÄN TALSIJAT: Syyskokous Heikin tuvalla 11.12 klo 14.00. Ko-
kouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Ter-
veluloa! Tied. Markku Akonniemi 0400262574

Töysän Raittiusyhdistys Perinteiset joulumyyjäiset Töysän Rait-
tiustalolla su. 4.12.2022 klo. 13.00 Kettumäentie 73 63680 Hako-
järvi Tervetuloa
Eteläpohjanmaan Muistiyhdistys Muistinpiristysryhmä Töysässä 
Rimminkuja 2:n kerhohuoneessa pikkujoulun merkeissä torstaina 
8.12.klo 13-14.30.Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.

Alavuden Eteläpään maa- ja kotitalousnaiset. Kokoonnumme 
Sapsun kylätalolle ke 30.11.22 klo 18. pikkujoulun merkeissä. 
Nautitaan torttukahvit ja lauletaan joululauluja. Tervetuloa!

Suomenselän Samoilijat ry Yhteiset maanantaiset sauvakävelyt 
jäävät talvitauolle. Jatkamme taas, kun kevät koittaa. Kiitos kaikil-
le mukana olleille. Hyvää joulunodotusta. 

Suomenselän Samoilijat ry Samoiluhenkinen jouluinen tapahtu-
ma nuotion lämmössä, luonnon keskellä jäsenille pe 2.12.22 klo 
18 Ähtärinsalmen laavulla, Avainniementie, Ähtäri. 

Eläkeliiton Töysän yhdistys: JOULUVIESTI 2022 myynnissä Töysän 
ja Tuurin apteekeissa, Töysän Kukkakaupassa sekä hallituksen jä-
seniltä. Osta itsellesi ja lahjaksi ystävällesi.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: TUOLIJUMPPA vielä ennen joulutau-
koa torstaina 8.12. klo 9.45-10.30 Töysän Nuorisoseuralla.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: perjantaina 9.12. klo 10 TIEDOTUS-
TILAISUUS SYDÄNISKURISTA Töysän Kirjaston ulkoseinällä, Töysä 
-talolla. Eläkeliiton Töysän yhdistyksen ja Alavuden kaupungin yh-
teinen tilaisuus, mukana kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki. Ter-
vetuloa, kahvitarjoilu yläkerrassa. Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Maanantaina 12.12.2022 klo 

14.00 kokoonnutaan Makupirttiin (Louontie 3) joululaulujen 
merkeissä. Isolla porukalla lauletaan joululauluja Markku Saaren 
säestyksellä. Yhdistys tarjoaa joulupuuroa sopan kera sekä tort-
tukahvit. Vietetään rattoisa yhdessäolon hetki vuoden viimeisellä 
kokoontumisella! Syksyn viimeinen Sydänkävely kävellään keski-
viikkona 30.11.2022 klo 15.00. Lähtö on jäähallin parkkipaikalta 
ja kävely suuntautuu Vähäjärven ympäri. Keväällä 2023 jatketaan 
Sydänkävelyjä lumen ja roudan sulamisen jälkeen! Tervetuloa 
molempiin tapahtumiin!

Eläkeliitto Kuortaneen yhdistys ry. Joulujuhla jäsenille Seurakun-
tatalolla ma 12.12. klo 13.00. Puurotarjoilu klo 12.00 alkaen. Ti-
laisuuden päätyttyä torttukahvit. Puhe Tarja Takala-Luostarinen, 
yhteislaulua säestäjänä Kari Latvamäki, ohjelmaa ja arvontaa. Yh-
dessäoloa pitkästä aikaa. Tervetuloa!

Viihdekuoro Ikivihreät  ja säestysryhmä kutsuu kaikkia viettä-
mään kanssamme yhteistä pikkujoulujuhlaa TÖYSÄN NUORI-
SOSEURALLE maanantaina 12.12 klo 14 Jouluista ohjelmaa  ja 
joululauluja yhteisesti Aluksi tarjolla joulupuuroa ja torttukahvit.
Vapaaehtoinen  puuro ja kahvimaksu.Tervetuloa!

KUORTANEEN  KARJALAISET RY. P I K K U J O U L U     13.12.2022  
klo 16.00  Hynniläntie 38, 63130 Mäyry,  Marita Erkkilän kotona. 
Kaikki sydämellisesti tervetuloa!

Töysä-Seura r.y. syyskokous 9.12. klo 18:00 Ikitrimmissä. Terve-
tuloa! 

Lumivaara-Seura ry toivottaa töysäläisiä tervetulleeksi tutustu-
maan yhdistyksen toimintaan Marrasmarkkinoilla la 26.11.2022 
klo 11.00-14.00 Töysän Nuorisoseuran talolle! Esittelemme Lumi-
vaara-Seuran toimintaa ja pöydällämme on yhdistyksemme omia 
tuotteitta. Taasha myö tavataa!

Töysän Karjalaiset ry Talvisodan alkamisen muistotilaisuus järjes-
tetään ke 30.11.2022 klo 15.00 alkaen Alavuden kirkon pihalla. 
Kirkkopihalla lasketaan seppeleet, jonka jälkeen muistotilaisuus 
Yläkoulun juhlasalissa ja lopuksi kahvitus Yläkoulun ruokasalissa. 
Tilaisuus on maksuton. Mukana myös Töysän Karjalaiset ry. Ter-
vetuloa!
Töysän Karjalaiset ry on mukana Marrasmarkkinoilla la 26.11.2022 
klo 11.00-14.00 Töysän Nuorisoseuran talolla. Tavataan Marras-
markkinoilla! Tervetuloa! Patiskan Metsästysseuran hirviporukka tarjoaa hirvikeittoa 

maanomistajajille, seuran alueella asuville ja "Patiskan henkisille" 
lauantaina 3.12.2022 klo 12-15 metsästysmajalla.

Jääkiekko

Pelilista: viikko 48 Alavus Areenalla

-La 3.12. klo 13:00 N Mestis karsinta: APV-S-kiekko

                klo 16:00 M II div: APV-LIFK

                klo 18:45 U 19 Ss karsinta: APV-Kärpät

-Su 4.12. klo 15:15 U15 AA: APV-Jyki valkoinen

                klo 17:30 U13 AA: APV-Virkiä sininen
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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

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

Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa Suomen val-
tuuskunnan varapuheenjohtajana oli ähtäriläinen kan-
sanedustaja Mikko Savola. Puheenjohtajana toimi kan-
sanedustaja Elina Valtonen sekä valtuuskuntaan kuuluivat 
myös kansanedustajat Mika Kari ja Tom Packalen sekä 
valtuuskunnan sihteerinä takana oleva valiokuntaneuvos 
Heikki Savola.

Ähtäriläinen kansanedusta-
ja ja Naton parlamentaari-
sen valtuuskunnan Suomen 
delegaation varapuheen-
johtaja Mikko Savola (kesk.) 
on tyytyväinen Madridissa 
viikonloppuna järjestetyn 
kokouksen antiin.
    Viime viikon maanantain 
täysistunnossa järjestetyllä 
Naton pääsihteerin, Jens 
Stoltenbergin kyselytunnil-
la tuli useissa puheenvuo-
roissa esiin vahva tuki sekä 
Suomen että Ruotsin jäse-
nyydelle puolustusliitossa.
   -  Suomi ja maamme puo-
lustuskyky tunnetaan ja 
tunnistetaan. Olemme jo 
tässä vaiheessa tunnustet-
tu turvallisuuden tuottaja, 
jolla on puolustusliitolle 
vahvaa lisäarvoa, kertoo 
Savola.
    Savola kiitti omassa pu-
heenvuorossaan pääsihtee-
riä ja kokoukseen osallistu-
neita kollegoita vahvasta 
tuesta sekä nopeasta jäsen-
hakemuksen ratifioinnista 
lähes kaikissa jäsenmaissa. 
Ratifiointi on nyt tehty 28 
jäsenmaassa. Vain Turkin 
ja Unkarin päätökset puut-
tuvat.
    Savola kysyi pääsihteeril-
tä Suomen ja Ruotsin roo-
lista osana Naton tulevaa 
puolustussuunnittelua.
   -  Pääsihteeri Stoltenberg 
ei voinut avata yksityiskoh-

Nato-maissa tunnustetaan
Suomen vahva puolustuskyky

tia, mutta viittasi panok-
semme olevan erityisesti 
Pohjoismaiden ja Baltian 
alueen puolustuksessa. Hän 
korosti jäsenyytemme ja 
vahvojen puolustusvoimi-
emme vahvistavan koko liit-
tokuntaa, summaa Savola.
     Suomen valtuuskunta 
tapasi viikonlopun aikana 
kahdenvälisesti muun mu-
assa, Ruotsin, Yhdysvaltain, 
Ranskan, Georgian ja Tur-
kin valtuuskuntia. Lisäksi 
keskustelua käytiin ryhmä-
kokouksissa, valiokunnissa 
sekä kollegojen kanssa käy-

tävällä.
    Naton parlamentaarinen 
yleiskokous järjestettiin 
Madridissa 18.-21.11.2022. 
Eduskunnasta kokoukseen 
osallistuivat varapuheen-
johtaja Savolan lisäksi koko 
Naton parlamentaarisen 
yleiskokouksen Suomen 
valtuuskunta, johon kuu-
luvat puheenjohtaja, kan-
sanedustaja  Elina Valtonen 
(kok.), sekä valtuuskunnan 
jäsenet, kansanedusta-
jat Mika Kari (sd.) ja Tom 
Packalén (ps.).

Pohjanmaan piirin 
piirikokous sinetöi 
lauantaina kuor-
tanelaisen Annu 
Ridanpää-Taittosen 
kansanedustajaeh-
dokkuuden.    

Kuortaneen Kokoomus ja 
Kuortaneen Kokoomuk-
sen naiset esittävät kan-
sanedustajaehdokkaaksi 
kuortanelaista Annu Ridan-
pää-Taittosta. Hän toimii 
Kuortaneen urheiluopistol-
la liikunnanopettajana ja on 
koulutukseltaan liikuntatie-
teen maisteri. Lauantain 
Pohjanmaan Kokoomuksen 
piirikokous Seinäjoella si-
netöi hänen ehdokasvalin-
tansa.
  Ridanpää-Taittonen on 
Kuortaneen kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja ja on 
tätä ennen toiminut kun-
nanhallituksen puheenjoh-
tajana. Hän on Etelä-Poh-

janmaan hyvinvointialueen 
aluevaltuutettu.
  Annu Ridanpää-Taittonen 
sanoo, että hän lähtee 
mielenkiinnolla nyt toista 
kertaa eduskuntavaaleihin 
ehdokkaaksi.
   -  Työtä luottamustehtä-
vistä on kertynyt vuosia 
monipuolisesti niin paikal-
lisella, seutukunnallisella 
kuin maakunnallisellakin 
tasolla. Se antaa uskoa ky-
kyyn vaikuttaa isommalla-
kin areenalla, hän kertoo.
   Piirikokous nimesi uusina 
ehdokkaina Ridanpää-Tait-
tosen lisäksi Henrik Huhdan 
Kruunupyystä. Aikaisemmin 
on ehdolle jo nimettyinä 

Ridanpää-Taittonen
ehdolle eduskuntaan

Janne Jukkola Kokkolasta, 
Sami Keskinen Kurikasta, 
Riitta Koivula Kauhajoelta, 
Susanna Koski Vaasasta, 
Sam Leijonamieli Vimpe-
listä, Kai Luoma Vaasasta, 
Tommi Mäki Vaasasta, Jyr-
ki Mäkynen Seinäjoelta, 
Paula Risikko Seinäjoelta, 
Janne Sankelo Kauhavalta 
ja Harri Seppälä Lapualta. 
Kokoomuksella on nyt 13 
nimettyä eduskuntavaali-
ehdokasta.
  Piirikokous nimesi piirihal-
litukseen Ali Abdallan Kuor-
taneelta. Piirin puheenjoh-
tajana jatkaa Jesse Luhtala 
Seinäjoelta.
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Kuortaneen kunnan 
korusarjassa on ku-
vattuna tervahauta 
niin tässä riipuksessa 
kuin solmioneulas-
sakin. Korusarjan on 
suunnitellut Assi Aar-
nimaa-Leinonen.

Kuortaneen kunta saa 
oman hopeisen korusarjan, 
joka kuvaa tervahautaa. 
Nämä korut liitetään ”lahja-
listaan” muiden valittavissa 
olevien tuotteiden mukaan, 
johon lahjansaaja voi oma 
mieltymyksensä mukaan 
valita haluamansa lahjan 
erityisenä merkkipäivänä.
   Kunnanhallitus hyväksyi 
kokouksessaan 7.11.2022 
Kuortaneen kunnan
merkkipäivien muistamis-
säännön. Uuden säännön 
mukaan lahjansaaja saa 
valita
haluamansa lahjatuotteen 
sitä varten kootusta lahja-
listasta. Listaan on koottu

Kuortaneen kunnalle hopeinen 
tervahautaa kuvaava korusarja

vaihtoehtoisia lahjatuottei-
ta muistamissäännön mu-
kaisista hintaluokista.
    Yhdeksi lahjalistaan valit-
tavaksi tuotteeksi Kultakes-
kus on valmistellut ehdo-
tuksen
Kuortaneen omasta hopei-
sesta korusarjasta. Korusar-
jan aihe on tervahauta ja
siihen on suunniteltu kau-
lariipus ja korvakorut sekä 
solmioneula ja kalvosinna-
pit.
  Valittavana olevan lahjan 
arvo on määritelty palve-
luvuosien mukaan kunnan 
muistamissäännössä.
   Kunnanhallitus hyväksyi 
viime viikon maanantai-

na. Minimitilausmäärä on 
riipuksen ja solmioneulan 
osalta 50 kappaletta per 
tuote ja korvakorujen ja kal-
vosinnappien osalta 25 pa-
ria per tuote. Minimimää-
rien kokonaishinnaksi tulee 
rasioineen näin 7972,50 
euroa. Tilaus voidaan jak-
sottaa osiin toimitettavaksi 
24 kk aikana.
  Hopeisen korusarjan on 
suunnitellut Assi Aarnimaa-
Leinonen.


