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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

Perjantaina 3.3.
Klo 15.00-15.45, kahvitarjoilu
Ähtäri, K-Supermarket Mainio

Klo 16.30-17.15, kahvitarjoilu
Alavus, S-market

Klo 17.45-18.30, mehutarjoilu
Kuortane, S-market

Tule tapaamaan
meitä!
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Sari Palmu

Henna Helmi
Heinonen

Paula Sihto

Alina Lehto

Maksaja: E-P:n Keskustanaiset
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LED-taulu,
tie 18 varressa

  LEHDESSÄ
JOKA VIIKKO-
LAAJALEVIKKI
JOKA TALOUTEEN

info@lakeudenportti.com

Kansanedustaja, maatalousyrittäjä

Mikko Savola
TURVALLINEN KOTISEUTU

M
aksaja: Turvallinen kotiseutu ry

mikkosavola.fi puh. 040 575 8498 mikko.savola@eduskunta.fi

Suomi menestyy, 
kun kotiseudulla 
on turvallista asua, 
elää ja yrittää. 
Tästä pidän 
jatkossakin kiinni. 

Aina oman seutukunnan puolesta!

Tule mukaan tukijoukkoihini! 
Ota yhteyttä: 
Vaalipäällikkö 
Reino Virrankoski 
reino.virrankoski@
gmail.com
puh. 040 861 8897
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Perjantai   3.3.               Kauko

Lauantai  4.3.                 Ari, Arsi, Atro

Sunnuntai  5.3.               Leila, Laila

Maanantai  6.3.              Tarmo

Tiistai  7.3.                       Tarja, Taru

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  1.3.             Alpo, Alvi, Alpi

01 Maaliskuu   2023           07:27                      17:48  

02 Maaliskuu   2023           07:24                      17:51 

03 Maaliskuu   2023           07:21                      17:53  

04 Maaliskuu   2023           07:17                      17:56 

05 Maaliskuu   2023           07:14                      17:59

06 Maaliskuu   2023           07:11                      18:02 

07 Maaliskuu   2023           07:08                      18:05 

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:     Mika / 0400 615 688

www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai    2.3.                   Virve, Virva 

info@lakeudenportti.com

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

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

Uudet arkkumallit suoraan varastosta

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

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

Koska Jeesus on 
itse käynyt läpi kär-
simykset ja kiusa-
ukset, hän kykenee 
auttamaan niitä, 
joita koetellaan.

Hepr. 2:18

www.ahtarinseurakunta.fi

To 2.3. klo 12 Torstaikahvila Lähteellä. Tervetuloa kahvit-
telemaan, vaihtamaan kuulumisia ja tekemään käsitöitä 
lähetystyön hyväksi. Alussa hartaus tai lähetyshetki. Klo 
13.30 Seurakunnan päiväpiiri Ostolanhovissa.
To 2.3. Ei ole lapsikuoroa eikä kirkkokuoroa.
Pe 3.3. klo 14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakes-
kuksessa.
Su 5.3. klo 10 Messu kirkossa. Soininen, Hosionaho. Palve-
luvuorossa Toivoa naisille-lähetyspiiri.
Ma 6.3. klo 19 Miesten raamattupiiri seurakuntakeskuk-
sessa, vetäjänä Matti Rintala.
Ti 7.3. klo 9.30-11 Perhekerho seurakuntakeskuksessa. Klo 
11-13 Tiistailounas seurakuntakeskuksessa. Hinta: työssä-
käyvät 9 €, muut 5 €, lapset ilmaiseksi. Hartaus ennen lou-
nasta klo 10.45.
Ke 8.3. klo 17.30 Toivoa naisille–lähetyspiiri Lähteellä.
To 9.3. klo 12 Torstaikahvila Lähteellä. Klo 13.30 Seurakun-
nan päiväpiiri Ostolanhovissa. Klo 17 Lapsikuoro Auroran 
harjoitus seurakuntakeskuksessa. Klo 18 Kirkkokuoron har-
joitus seurakunta-keskuksessa.
Pe 10.3. klo 14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakes-
kuksessa.
Kauppojen ylijäämäruokaa jaetaan tiistaisin klo 10-11 kai-
kille tarvitseville ähtäriläisille entisen Osuuspankin takana, 
ovi B. Voit tulla vapaasti jonottamaan. Lapsiperheille per-
jantaisin klo 10-11. Varaa ruoka etukäteen koordinaattoril-
ta p. 050 579 0011.
Kuolleet: Matti Olavi Leppävuori 85 v. Birgit Marja Anneli 
Laukkonen 75 v.

La 4.3. Klo 19 Ry:n seurat 
Su 5.3. Klo 13 Messu kirkossa, Niemi, Järvinen, Caritas-
kuoro.
Ke 8.3. Klo 13 Diakoniapiiri Töysä-talolla.
                                Klo 13 E-P:n Viittomakielisten lähetyspiiri 
Vesitornilla, Marja Saukkonen. Arpajaiset.
Klo 18 Naisten ilta Alavuden kirkossa. Hanna Kivisalon kir-
jailijavierailu. Lauluyhtye Amoroso, Mäki, Krueger, vap.eht. 
iltapalatuotto YV-keräykseen.
Pe 10.3. Klo 10-18 YV-lipaskeräys Salen pihassa.
Su 12.3. Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Herrala, Se-
tälä, kirkkokahvit.
 Klo 14 Ry:n seurat.
 Klo 16 Kristillisisänmaallinen konsertti kirkossa, 
E-P:n Poliisilaulajat ja Kampraattikuoro, joht. Arto Risku, 
säestykset Risto Lehtinen ja Liisa Metsä-Ketelä, srk:n pu-
heenvuoro Rami Niemi, ohjelma 10e.
Ti 14.3. Klo 12 Lähetyspiiri Töysä-talolla.
 Klo 17.30 Juurileipää Raamatusta-luento Olohuo-
neella, Esa Luomaranta, kahvit.
Ke 15.3. Klo 18 Raamattuopetusilta Alavuden kirkossa, 
Juha Vihriälä.

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

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.

Tammikuussa aloitettu uusi 
toimintamuoto, Kartanon 
sunnuntait, on saanut hy-
vän vastaanoton. Toiminta 
jatkuu sunnuntaina 12.3. 
Haapaniemen hiippakunta-
kartanossa, Kuortaneenjär-
ven rannalla.

Pyhäpäivä alkaa klo 11 mes-
sulla, jonka teemana on 

Kartanon sunnuntait jatkuvat Kuortaneella

    LUMIHANGET.

Nyt maa on lumivalkea.
Puutkin kantaa lumihun-
tua.
Sitä kauneutta katsellessa,
Jumalan hyvyyttä ihailles-
sa,
sydän on täynnä kiitosta.
Tuo väri kirkas, valkoinen,
on väri puhtauden.
Paha tahtois varastaa sen,
valkeuden enkeliksi pukeu-
tuen.
Siispä ystävät varokaa,
ettei sydäntämme se saa.
Vain Jeesus voi puhdistaa.
Tänään tahdomme katsoa,
lumihankien valoisuutta,
ja auringonsäteiden kirkka-
utta.
Silloin sydämet sytyttää,
taivaan armo jo lämmittää.
Herraamme kohti käänty-
kää.
 
       Alli Kulju 24.2-2023 

”Jeesus, Pahan vallan voit-
taja”. Saarnan pitää pastori 
Lasse Pesu, liturgian toimit-
taa pastori Esko Piiroinen 
ja musiikista vastaa Leena 
Pesu. Messun jälkeen on 
mahdollista nauttia maitta-
va ja monipuolinen lounas 
ruokalassa. Aikuiselta lou-
nas maksaa 15 €. Lapsille 
on oma edullinen hinnas-

tonsa.
Ilmoittautuminen ruokailun 
vuoksi: aluejohtaja Lasse 
Pesu, 040 451 8058, lasse.
pesu@sro.fi. Tarkemmat 
tiedot löytyvät Suomen 
Raamattuopiston koti-
sivuilta sro.fi. Lämpimästi 
tervetuloa pyhittämään 
lepopäivää ja ylläpitämään 
kristittyjen yhteyttä!

Lapuan Tuomiokapituli on 
julistanut Alavuden kirk-
koherran viran haettavaksi 
22.2.-20.3. Vaalitapa on 
välillinen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kirkkoherran vä-
lillistä vaalia varten tuo-
miokapituli antaa hakijoista 

Alavudella virka hakuun, Vesa Rasta Lehtimäelle
lausunnon seurakunnalle. 
Kirkkovaltuusto päättää 
kirkkoherrasta, eikä vaaleja 
järjestetä.
   Samaisessa kokoukses-
saan Lapuan tuomiokapituli 
antoi viranhoitomääräyksiä 
ja nimityksiä. Kuortaneen 

kirkkoherrana toimiva pas-
tori Vesa Rasta siirtyy Lehti-
mäen kappeliseurakunnan 
vt. kappalaiseksi huhtikuun 
alusta ensi vuoden maalis-
kuun loppuun.
  Pastori Tarja Takala-Luos-
tarinen toimii Kuortaneen 

seurakunnan vs. kirkkoher-
rana huhtikuun alusta 16. 
huhtikuuta saakka. Pastori 
Elina Lapinoja-Pitkänen toi-
mii siitä eteenpäin Kuor-
taneen seurakunnan vs. 
kirkkoherrana maaliskuun 
loppuun ensi vuonna.

Etelä-Pohjanmaan aluehal-
lituksen kokous järjestet-
tiin 21.2, jossa aluehallitus 
hyväksyi päivitetyn inves-
tointisuunnitelman vuosille 
2023–2026. Suunnitelma 
etenee edelleen valtuuston 
käsiteltäväksi.
    Investointisuunnitelmaan 
sisältyvät investointeja vas-
taavat sopimukset, joihin 
lukeutuvat seuraavat hank-
keet: Alavuden sote-keskus, 
Kauhajoen Sanssinkodin ja 
hammashoitolan uudisra-
kennus, Kurikan sote-kes-
kus ja perhekeskus, Seinä-
joen sote-keskus Aallokko 
sekä Isonkyrön vuodeosas-
ton muutos asumispalvelu-
yksiköksi.
   Kokouksen aikana eniten 
keskustelua käytiin Aallo-
kosta. Aluehallitus päätti, 
että investointeja vastaavi-
en sopimusten mahdollista 

irtisanomista käsitellään 
seuraavassa kokouksessa.
    Aluehallituksen käsitel-
tävänä oli hyvinvointialu-
een palkka- ja henkilöstö-
hallinnon tietojärjestelmä. 
Siirtymävaiheessa hyvin-
vointialueella on käytössä 
järjestelmätoimittaja CGI:n
järjestelmä, joka on ollut 
käytössä myös sairaanhoi-
topiirissä.
    Valmistelun pohjalta hy-
vinvointialuejohtaja Tero 
Järvisen esityksenä oli, että 
hyvinvointialueelle han-
kitaan Visma Public Oy:n 
palkka- ja henkilöstöhallin-
non järjestelmä In-House-
hankintana Suupohjan seu-
tupalvelukeskuksen kautta.
    Aluehallituksen jäsen 
Sami Keskinen esitti, että 
palkka- ja henkilöstöhallin-
non järjestelmä kilpailutet-
taisiin, eikä hankittaisi In 

house-yhtiön kautta. Asias-
ta äänestettiin.
Hyvinvointialuejohtajan 
esitys hyväksyttiin äänin 
10–3.
   Aluehallitus hyväksyi säh-
köisen asiointialustan han-
kinnan Suomen Terveystalo 
Oy:ltä. Alustan tavoitteena 
on kehittää hyvinvointialu-
een digitaalisia asiointipal-
veluita.
   Aluehallitus käsitteli 
järjestöavustuksia. Alue-
hallituksen jäsen Jaakko 
Pukkinen esitti, että asia pa-
lautettaisiin valmisteluun. 
Äänestyksen jälkeen äänin 
11–2 aluehallitus hyväksyi 
järjestöavustukset hyvin-
vointialuejohtajan kokouk-
sessa tekemän muutetun 
esityksen mukaisesti.
    Aluehallitus päätti, että 
Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialue liittyy osakkaaksi 

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil 
Oy:hyn. Hyvinvointialueet 
eivät voi olla Kuntaliiton 
jäseniä, joten Hyvilin on 
tarkoitus ottaa hoitaakseen 
vastaavia asiantuntijatehtä-
viä hyvinvointialueiden toi-
minnan tukemiseen.
    Aluehallitus hyväksyi pe-
lastustointa koskevan oma-
valvontaohjelman.
   Aluehallitus teki myös 
rahaliikenteeseen liittyviä 
päätöksiä, kuten hyväk-
syi ympärivuorokautisen 
hoivan palveluseteliarvon, 
vammaisten päivätoimin-
nan ateriamaksun, työ-
osuusrahan määräytymisen 
sekä kuntouttavan toimin-
nan matkakorvaukset.
   Lisäksi aluehallitus hy-
väksyi hyvinvointialueen 
virkoihin ja toimiin liittyviä 
muutoksia.

Alavuden sote-keskus seuraavaksi aluevaltuustolle
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vapaa-aikapalvelut

kirjasto | kulttuuri | liikunta | nuoriso

Hopeinen kuu -harmonikkakonsertti, lukio

KID1 -rap-konsertti, Nuke

Asiakaspalvelun perusteet -koulutus nuorille, Nuke

Ilmoittautumiset (sitova) Vaasan kaupunginteatteriin 14.4.
järjestettävälle reissulle (Fredrika R. -näytelmä), hinta 50 e

Yhdistysilta ja seuraparlamentti, Alvarin koulu

Lapsille: Pikku Aasin nukketeatteri: Punahilkka, kirjasto

Yhteiskoulun kuviksen valinnaisryhmän näyttely, kirjasto

 tapahtuu

Maaliskuu
12.3. klo 14.00

18.3. klo 21.00

23.3. klo 15-17

23.3. mennessä

28.3. klo 18.00

29.3. klo 10 ja 11.15

koko kuukauden

Kuortaneella

Tervetuloa!Lisätietoja: kuortane.fi tai puh. 06 2525 2000

Nyt katseet suunnataan 
kesään, sillä  Alavuden 
kaupungin kesätyöhaku on 
auki! Alavuden kaupunki 
tarjoaa kesätöitä nuorille 
jälleen kesällä 2023. Työt 
ajoittuvat toukokuun alusta 
elokuun
puoliväliin ja paikkoja on 
kaikkiaan tarjolla noin 70-
80 nuorelle. Kesätöihin va-
litaan ensisijaisesti nuoria, 
joille kaupunki ei ole aikai-
semmin tarjonnut työtä. 
   Tarkoituksena on tutus-
tuttaa nuoria erilaisiin am-
matteihin ja työelämään. 
Kaupungin kesätöihin sisäl-
tyykin perehdytys työelä-
män pelisääntöihin.
     Kesätöitä voivat hakea 
tänä vuonna 15-25 vuotta 
täyttävät alavutelaiset nuo-
ret. Työt ovat
pääsääntöisesti yhden kuu-
kauden mittaisia, ja työaika 
päivässä on 6 tuntia. Myös 
14-vuotiaat voivat hakea, 
kahden viikon Tutustu työ-
elämään ja tienaa-jaksolle.
    Nuoret voivat hakea 
oman mielenkiintonsa mu-
kaan esimerkiksi erilaisiin 
asiakaspalvelutehtäviin,
matkailuneuvontaan, puu-
tarhatöihin, lasten hoitoon, 
leirin- tai leikkikenttätoi-
minnan ohjaajaksi,
liikuntapaikkojen ylläpitoon 
tai siivoustöihin. Myös kir-
jasto-, kulttuuri- ja ICT-pal-
velut työllistävät nuoria.
     Kunnallistekniikan työ-
tehtäviin edellytyksenä on 
muun muassa 18 vuoden 
ikä.
   Kaupungin kesätyöpaikat 

Alavuden kaupungin kesätyöhaku on nyt auki

Nyt katsotaan jo alavutelaisia kesäisiä maisemia Tusan uimarannalta ja haetaan kaupun-
gin kesätyöpaikkoja. Kesätyöpaikkahaku on nyt auki. Kuva: Alavuden kaupunki

ovat haettavissa osoittees-
sa www.alavus.fi/rekrytoin-
ti sähköisellä
hakemuksella 1.3.2023 
alkaen. Haku päättyy 
14.4.2023 kello 15.00.
    Työntekijävalinnat teh-
dään huhtikuun aikana ja 
valituille ilmoitetaan tou-
kokuun alussa ensisijaises-
ti puhelimitse. Hakijoita 
halutaankin muistuttaa 
siitä, että hakemuksessa 
on ilmoitettuna puhelin-
numero, josta on varmasti 
tavoitettavissa sekä säh-
köpostiosoite, jota lukee 
säännöllisesti.
   Kesätyöntekijöiden va-
lintaprosessia sujuvoittaa 
myös se, että hakija ilmoit-
taa kaupungille heti, jos saa 
töitä jostain muualta.
   

 Rekryinfo tulossa 10.3.

     Alavuden kaupunki jär-
jestää Rekryinfo-tapah-
tuman Tuurissa Keskisen 
Kyläkaupan Kauppakadulla 
perjantaina 10.3.2023 klo 
14.00-18.00. Rekryinfo on 
suunnattu kaiken ikäisille, 
sillä tarjolla on tietoa paitsi 
kesätöistä myös muista Ala-
vuden kaupungin avoimista 
työpaikoista.
   Jos etsii töitä, kesätöitä tai 
sijaisuuksia, niin kannattaa 
ehdottomasti poiketa pai-
kan päällä. Tapahtumasta 
saa myös apua hakemuk-
sen tekemiseen.
    Muistathan myös ke-
sätyöllistämistuen. Ala-
vuden kaupunki tukee 
nuorten kesätyöllistymistä 
omien kesätyöpaikkojen 

lisäksi myöntämällä kesä-
työllistämistukea yrityksille 
ja yhteisöille, jotka työllis-
tävät 16-25 -vuotiaan ala-
vutelaisen nuoren kesän 
aikana.
  Kesätyöllistämistuki on 
kaupungilta merkittävä pa-
nostus, sillä viime vuonna 
tukea maksettiin yhteensä 
noin 53 000 euroa yhteen-
sä 41 työnantajalle ja 266 
nuoren työllistämiseen. 
Tuen määrä on tänä vuon-
na yhtä nuorta kohti 200 
euroa työnantajille ja 250 
euroa yhdistyksille.
    Työnantaja voi olla yri-
tys, yhteisö tai maatila. 
Kesätyöllistämistuen haku 
tapahtuu sähköisellä lo-
makkeella, ja haku on auki 
kesäkuun alusta lokakuun 
loppuun.

Etelä-Pohjanmaan Ely-kes-
kus yhdessä MPV Infrara-
kenne Oy:n kanssa aloitta-
vat Salmen sillan kannen 
uusimisen Salmentiellä 
Kuortaneella. Lapuanjoen 
ylittää tämä silta, ja sen 
kupeessa on Salmenkylän 
yhteinen uimaranta ja Sal-
miranta sauna-, kokous- ja 
vuokramökkitiloineen.
Korjaustyöt sillalla aloite-
taan viikolla 9. Ne valmistu-
vat viikolla 17.
Liikenne siirretään työn 
ajaksi sillan kohdalla yh-
delle kaistalle. Työmaalle 
asetetaan 30 km/h nopeus-
rajoitus.
MPV Infrarakenne Oy pi-
dättää oikeuden muuttaa 
työnaikaista liikennejärjes-
telyjä suunnitellusta ajan-
kohdasta

Salmen sil-
lan korjaus
alkaa Kuor-
taneella

Kuortaneen Kunto järjestää 
ensi lauantaina ja sunnun-
taina 4-5.3. N/M 22-19-17 
ja T/P 15 SM-halliottelut 
Kuortanehallissa. Kisoihin 
on ilmoittautunut noin 90 
urheilijaa. Osanottajia on 
eniten sarjassa T15 5-otte-
lu, jossa on mukana 27 ur-
heilijaa.
   Kilpailut alkavat kumpa-
nakin päivänä kello 10.00. 
Toimitsijoita kisoissa tarvi-
taan 50-60 henkilöä.
Toimitsijoiden osalta ki-
sat ovat vähän hankalaan 
aikaan, kun ne ajoittuvat 
koululaisten hiihtolomavii-
kon viikonloppuun.
   Toimitsija-apua on saatu 
naapuriseuroilta Alavuden 
Urheilijoilta ja Lapuan Vir-
kiältä

SM-halliot-
telut  ensi 
viikonlop-
puna
Kuortaneel-
la
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Lauantaina 4.3.2023 kello 
10-12 Ähtärin Sahanrannas-
sa vietetään Kari Kivinum-
men eduskuntavaalikam-
panjan avaustapahtumaa 
pilkkikipailun, makkaran-
paiston ja tietenkin ajan-
kohtaisten keskustelujen 
merkeissä. Tarkoituksena 
on pitää koko perheen mu-
kava ulkoilutapahtuma, jos-
sa on mahdollisuus päästä 
jututtamaan, haastamaan 
ja kirittämään Karia ja hä-
nen vaalitiimiään kohti 
huhtikuun 2. päivää. 
Kaikille avoimessa plkki-
kilpailussa palkitaan suu-
rimman kalan saanut sekä 
suurimman saaliin saanut 
osallistuja. Reikien kairaa-
mista ei tarvitse jännittää, 
sillä niitä tehdään kaikille 
halukkaille valmiiksi. Pilkki-
misen ja jutustelun lisäksi 
tarjolla on nuotiomakkaraa 
ja mehua. 
Lämpimästi tervetuloa mu-
kaan!
Jos et pääse paikan päälle 
lauantaina, niin otahan fa-
cebookissa seurantaan eh-
dokassivut www.facebook.
com/kivinummikari , niin 
näet kuvia ja kuulumisia 
tapahtumasta ja tulevista 
askelista.

Kari Kivinummen kampanjan 
avaus pilkkikilpailun merkeissä!

Tangosemifinalistina julkisuuteen noussut Satu Niemen-
maa on Wilson Brothersissa laajentunut osaamistaan pop- 
ja rock-osastoille.

Lauantaina 11.3. Alavuden 
Wagneriin saapuu kovas-
sa nosteessa oleva Wilson 
Brothers featuring Satu 
Niemenmaa.
   Yhtye soittaa pop- ja rock-
klassikoita muun muassa 
Hurriganesia, Juicea ja Eppu 
Normaalia.
Tangosemifinalistinakin jul-
kisuuteen pompannut Satu 
Niemenmaa laulaa esimer-
kiksi Donna Summeria sekä 
Haloo Helsingin biisejä.
     Järjestäjät lupaavat  kun-
non kamaa tanssittavaksi ja 
kuunneltavaksi!
Yhtyeessä soittavat pitkän 
linjan muusikot: kitaratai-
turi Mauri Uurinmäki, rum-
pali Jarmo Saukko,
koskettimissa ja laulussa 
Jouko Kujala sekä Heikki 
Jokiaho bassossa ja maut-
tomissa spiikeissä.
Showtime Wagnerissa on 
kello 22.30.

Lakeuden Pop-rock-kuningatar
Alavuden  Wagneriin

Vielä on talvi, mutta Vihta-
radio aloittaa kuudennen, 
kolme kuukautta kestävän 
lähetyskautensa. Touko-
kuun lopussa jo kukat kuk-
kivat.

Lauantaina 4.3. kello 15.00 
Suomen pienin paikallisra-
dio pääsee talvitauon jäl-
keen taas ääneen.
Radio on äänessä aina lau-
antaisin taajuudella 92,8 
MHz seuraavat kolme kuu-
kautta. Nettiradio on mu-
kana edelleen, ja se löytyy 
vihtaradio.fi-sivulta. Netti-
radion ansiosta Vihtaradion 
lähetys on kuultavissa mis-
sä päin suomea tahansa.
Ohjelmisto koostuu edel-
leen vanhasta tanssimusii-
kista ja haastatteluista.
    Historianurkkaan saa-
daan toivon mukaan juttu-
ja. Edelleen on hanurimu-
siikkiin keskittynyt
osio, joka koostuu pääosin 
Alpo Tastulan Viharadiolle 
lahjoittamista hanurilevyis-
tä.

Vihtaradio aloittaa
kuudennen lähetyskautensa 

  - Terveisiä ja onnitteluja 
voi edelleen lähettää sekä 
toivelevyjä toteutan mah-
dollisuuksien mukaan, mut-
ta vain ja ainoastaan ration 
omasta levystöstä. Ratiouk-
keli tietty jatkaa entiseen 
tapaan kommentointiaan, 
sanoo Vihtaradiota pyörit-
tävä Raimo Oxu Joensuu.
  Levystön rungon muodos-
taa edelleen Informaatio-
tekniikan Museosta lainalla 
olevat CD-levyt. Nämä levyt 
ovat olleet aikanaan Radio 
Paitapiiskan Tanssituokio-
ohjelman musiikkina. Myös 
Vihtaradion oma CD- ja LP- 
musiikkikokoelma on käy-
tössä,
  Ratioukkeli toivottaa taa-
juudelleen viihtymään uu-
sia ja jo vakiintuneita kuun-
telijoita.

Ähtärissä houkutellaan Kansallisena hiihtopäivänä väkeä 
laduille, ja laduissa on runsaasti valinnanvaraa. Kuva: Äh-
tärin Liikuntapalvelut

Arvontalaatikoita löytyy seuraavista paikoista:
• Mustikkavuori: Ajanottorakennus
• Keskustan kuntorata: Latukartan luona reitin alaosassa
• Kellomäki: talon piha, partiolaisilla mehua tarjolla klo 11-
15
• Ähtärinranta: Rannantie 1, latu koulun vieressä Hietalan 
pelto
• Moksun kuntorata: Moksun laavulla
• Honkiniemi: Leirikeskuksen pihassa, Honkiniementie 
150
• Myllymäki: Koulun piha
• Itä-Ähtäri: Virtalantien risteys
• Alastaipale: Kylätalon kota, mehutarjoilu klo 11-14
• Peränne: Vuorimäentien ja Peränteentien risteys
• Lehtimäki: Keskikylän lämpölaitos, Länsitie 2 ja Kirkonky-
län painikämppä, Töysäntie 2

    Nyt kaikki omien voimien mukaan matalalla kynnyksellä 
ladulle kokemaan liikkumisen riemua ja ulkoilun tuomaa 
hyvän olon tunnetta.

   Tapahtuman järjestää yhteistyössä Ähtärin kaupunki, 
Suomenselän Samoilijat ry, Ähtärinjärven Sydänyhdistys ry, 
Ähtärin Valpas ry, Ähtärin urheilijat ry, Ähtärin Eräveikot ry
ja Eläkeliiton Ähtärin osasto.

Lauantaina 4.3. vietetään 
Kansallista hiihtopäivää ja 
Ähtärissä houkutellaan lait-
tamaan eväät reppuun ja 
menemään laduille hiihtä-
mään.
   Talven tervehenkisin tee-
mapäivä innostaa ihmiset 
nappaamaan sukset kaina-
loon ja hiihtämään hyvää 
mieltä. Olisiko viimeistään 
nyt aika kaivaa sukset va-
rastosta, pakata eväät rep-
puun ja lähteä laturetkelle, 
vaikka oman perheen tai ka-
veriporukan voimin. Mikäli 
hiihto ei ole sinun juttusi tai 
löydät itsesi lumettomasta 
maisemasta, lähde muilla 
tavoin ulos liikkumaan. On 
aivan sama, liikutko pyö-
rällä, lumikengillä, jalkaisin, 
luistelemalla, pulkkamäes-
sä tai vaikkapa potkurilla, 
pääasia on, että liikutaan.
    Kansallisena hiihtopäivä-

Eväät reppuun ja laduille Ähtärissä!
nä on hiihtolatujen lähei-
syyteen eripuolilla Ähtäriä 
ja Lehtimäkeä sijoitettu 
postilaatikoita. Kirjaamal-
la laatikossa olevaan vih-
koon liikuntasuorituksesi, 
olet mukana arvonnassa. 
Bongaa vaikka kaikki suori-
tuspaikat, sillä nyt on hyvä 
syy lähteä tutustumaan 
alueemme monipuolisiin 
latuihin.
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Ensimmäinen taidemuseo-
kummi on kansanedustaja 
Hanna-Leena Mattila Raa-
hesta, joka oli professori 
Eero Hiiroselle opettajase-
minaaripaikkakuntana tär-
keä.

Pirkanpohjan taidekeskuksessa on käynnissä 50-vuotisjuhlavuosi.

Pirkanpohjan Taidekeskuk-
sen 50-vuotisjuhlavuoden 
taidemuseokummi on 
kansanedustaja Hanna-
Leena Mattila Raahesta. 
Pirkanpohjan taidekeskuk-
sen perustaja, professori 
Eero Hiironen sai kipinän 
pitkälle taideuralleen opis-
kellessaan Raahessa. Mat-
tila oli perjantaina paikalla 
Teams-yhteydellä ja kuinka 
ollakaan vanhan opettaja-
seminaarirakennuksen ym-
päristössä.
  Seminaarissa oli Hiirosen 
aikaan kuvataideopettaja-
na Unto Immonen, joka on 
ollut merkittävä vaikuttaja 
Hiirosen taiteeseen ja Pir-
kanpohjan olemassaoloon. 
Raahen seminaarista hänen 
siipiensä suojista on nous-
sut useita taiteilijoita, jotka 
ovat myöhemmin tehneet 
pitkän taiteilijauran. 50-60-
luvun vaihteessa Immonen 
on vienyt opiskelijoitaan, 

50 vuotta juhliva Pirkanpohja sai taidemuseokummin Raahesta

niin myös Hiirosta, ulko-
maille tutustumaan taitee-
seen.
  - Raahen kaupungin kans-
sa teemme juhlavuonna 
yhteistyötä esitellen näyt-
telyn lisänä muutamia tai-
teilija Immosen teoksia. 
Yhteistyöllä toivomme Pir-
kanpohjan tulevan tutuksi 
taidekohteeksi myös Poh-
jois-Pohjanmaalla, sanoo 
Ähtärin kulttuuri- ja kirjas-
topalveluiden suunnittelija 
Minna Polus.
   Vanha seminaarialue on 
reilut sata vuotta vanha 
upeine kansallisromanttisi-
ne rakennuksineen. 1950-
luvulla paikasta tuli yhteis-
seminaari, joka oli juuri sitä 
aikaa, kun Hiironen siellä 
opiskeli.
  Mattilan äiti on valmistu-
nut samaisesta seminaa-
rista vuonna 1967, joten 
todennäköisesti he ovat 
olleet seminaarissa jonkun 

hetken yhtä aikaa. Opetta-
jankoulutus loppui Raahes-
ta vuonna 1971, kun Oulun 
yliopisto otti opettajakoulu-
tuksen hoitaakseen.
   Kummi on itsekin opetta-
jataustainen, ja hänellä sy-
dämen asiana on taidekas-
vatus sekä niin luku- kuin 
kirjoitustaitokin. Hän otti 
mieluusti kummiuden juh-
lavuodeksi vastaan.

    Teräksisiä töitä

  Raahe tunnetaan teräs-
kaupunkina, joten kan-
sanedustaja Hanna-Leena 
Mattilan mukaan on hauska 
yhteensattuma, että Eero 
Hiironen on terästaiteilija. 
Hänen teoksissaan on vesi 
tärkeä elementti, joten 
ehkä meren rannalla olleil-
la vuosilla on saattanut olla 
jotain inspiraatioita hänen 
töihinsä.
  Poluksen mukaan Matti-
la toimii kummitoiminnan 
starttaajana. Iso toive on 
siitä, ettei kummius loppui-
si juhlavuoteen ja saataisiin 
lisää kummeja, henkisiä tu-
kijoita muista maakunnis-
ta ja kaupungeista. Hänen 

mukaansa tämä on myös 
aloitus konkreettiseen yh-
teistyöhön.
  - Kummiuden lisäksi juhla-
vuoden tavoitteena on, että 
lapset ja nuoret otetaan 
huomioon uudella tavalla. 
Pirkanpohja halutaan pro-
filoituvan taideosallisuu-
den taidemuseona, myös 
erityisryhmille, jotka eivät 
vielä koskaan aikaisemmin 
ole astuneet taidemuseoon 
ja myös senioreille, joille 
tämä ei kuulu normiharras-

tukseen.
  Hanna-Leena Mattila 
ehdotti yhteistyötä myös 
Raahen museon kanssa Po-
lukselle, joka on itsekin läh-
töisin Raahesta. Poluksen 
mielestä on tärkeää päästä 
aidon taiteen ääreen, saa-
da elämyksiä. Yhdessä Mat-
tilan kanssa he olivat sitä 
mieltä, että museoita on 
monenlaisia, ja taidetta on 
Kehä kolmosen ulkopuolel-
lakin. Pienet museot pysty-
vät erikoistumaan.

  Kummiksi tullut Hanna-
Leena Mattila ei ole vielä 
käynyt Pirkanpohjassa. Hä-
nellä on kutsu avajaisiin, 4. 
toukokuuta. Juhlavuoden 
näyttelyt Pirkanpohjassa 
ovat Eemu Myntti Taiteili-
jatapaamisia ja Eero Hiiro-
nen, Edelläkävijä.
  Vuonna 2018 edesmennyt 
professori Eero Hiironen on 
kirjoissaan kertonut Raa-
hesta

Janita Moision satutanssiryhmä esiintyi vaalistartin alkajaisiksi. Toisena ohjaajana esityk-
sessä oli Vilma Ylä-Jussila.

Kaisa ja Mikko Savola soittavat ja laulavat Kansanmusiik-
kiyhtye Väkkärässä, joka juhlii tänä vuonna 30 vuottaan ja 
juhlakonsertti kuullaan Riikun markkinoilla.

Mikko Savolan oma perhe, 
Kaisa-vaimo ja lapset Aada 
ja Niilo olivat etupenkissä 
vaalistartissa Töysän nuo-
risoseurantalolla, jossa 
taakse tuotiin jo lisäpenk-
kejä, koska sali oli täynnä.

Töysän nuorisoseuran sali 
oli aivan täynnä, kun kan-
sanedustaja, vielä tiistai-
hin puolustusministerinä 
toiminut Mikko Savola piti 
vaalistarttinsa. Hän sanoo 
valinneensa ulko- ja turval-
lisuuspolitiikan ydinalueek-
seen eduskuntaryhmässä. 
Palkinto tässä työssä oli, 
kun eduskuntaryhmä valitsi 
hänet yksimielisesti hoita-
maan puolustusministerin 
tehtävää.
  - Viimeiset kaksi kuukautta 
on menty aika haipakkaa ja 
päätöksiä on tehty epävar-
moista ajoista huolimatta. 
Olemme tukeneet Ukrainaa 
voimakkaasti myös näiden 
viimeisten viikkojen aikana.  

Mikko Savolan vaalistartti alkoi puolustusministerinä

Suomen oma turvallisuus 
on vahvistunut. Naton jäse-
nenä meitä koskettavat vii-
dennen artiklan mukaiset 
turvatakuut, sanoo Savola.
    Savola laskee, että hän on 
ollut kolme kautta kansan-
edustajana ja tuona aikana 
on maailma muuttunut. 
Suurvaltojen sapelit kalis-
televat, ja Suomi valmis-
tautuu uuteen aikaan. Hän 
aloitti eduskuntatyön puo-
lustusvaliokunnan jäsene-
nä kansanedustaja Seppo 
Kääräisen viereltä. Savola 
valittiin heti alussa vuonna 
2011 Naton parlamentaari-
sen valtuuskuntaan. 
  -  Tulevana neljänä vuonna 
nämä kaikki turvallisuusasi-

at ovat ytimessä; kokemus-
ta ja näkemystä tarvitaan. 
Savola korosti sitä, että ihan 
jokainen ääni on vaaleissa 
tärkeä.
  Hän lähtee vaaleihin tee-
malla Turvalllinen kotiseu-
tu, jonka niminen on myös 
hänen tukiyhdistyksensä. 
Savolan mukaan, mikä voi-
kaan nyt olla tätä parempi 
iskulause.
  Hän puhui yrittäjyydestä, 
toimivista liikenneyhteyk-
sistä, maa- ja metsätalou-
den ja lähipalvelujen tärke-
ydestä.
             
        Saturyhmä valloitti

    Vaalistartin aloitti hieno, 
vuonna 2016 syntyneiden 
saturyhmän esitys, jota oh-
jasivat Janita Moisio ja Vil-
ma Ylä-Jussila. Savola soit-
taa ja laulaa 30-vuotiaassa 
vaalistartissa esiintynees-
sä Kansanmusiikkiyhtye 

Väkkärässä, jonka juhla-
konsertti nähdään Riikun 
markkinoilla kesällä. Oman 
hauskuutensa juhlaan toi-
vat Siiri ja Martta, alavu-
telaiset Hanna ja Susanna 
Laitila.
  Ähtäriläinen Heikki Kuop-
pamäki muisteli Savolan 
poliittisen uran alkua ja sai 
aikanaan kunnallisvaaleihin 
Savolan ehdokkaaksi. Hän 
muistuttaa, miten tärkeää 
on, että on oma kansan-
edustaja alueelta. Mikko 
Savola tuntee päättäjät val-
takunnallisesti ja maakun-
nallisesti ja osaa avata ovia.
   Vaalistartin juonsi Savolan 
vaalipäällikkö Reino Virran-
koski. Oman kannustuspu-
heensa piti kansanedustaja 
Arto Pirttilahti Pirkanmaan 
puolelta.

   Töysän nuorisoseuran 
portaiden ääressä oli en-
simmäistä kertaa ajossa 
ollut Savolan vaaliauto. Ilta 
päättyi Kosolantaloon La-

pualle. Puolustusministeri 
Savola vei juhlapuheellaan 
valtiovallan tervehdyksen 
jääkärien Suomeen paluun 
vuosipäivään.
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Suomen Yrittäjäopiston toimitusjohtaja, ähtäriläinen 
Jorma Kukkeenmäki kertoi opiston monipuolisesta kou-
lutustarjonnasta. Etupenkeissä istuivat kyläseurojen pu-
heenjohtajat Johanna Kankaanpää ja Sirpa Leinonen.

Ähtärin kasvu- ja elinvoimaryh-
mä piti kokouksensa Alastaipa-
leen kylätalolla. Puhumassa oli 
kaupunginjohtaja Jarmo Pieni-
mäki.

Vuoden ensimmäinen etap-
pi Ähtärin kasvu- ja elinvoi-
matyöryhmällä oli Alastai-
paleen kylätalo. Työryhmän 
puheenjohtajalle Reija Kas-
kimäelle entinen koulu oli 
tuttu, sillä hänen lapsuu-
dessaan perhe asui koululla 
kymmenen vuotta, kun hä-
nen äitinsä toimi Alastaipa-
leella opettajana. Kasvu- ja 
elinvoimatyöryhmä kuuli, 
miten vilkasta toimintaa 
on kylällä ja sai kuulumiset 
myös Mäkikylältä. Kasvu- ja 
elinvoimatyöryhmä on jal-
kautunut eri Ähtärin kyliin, 
joiden kierros alkoi Mylly-
mäeltä.
   Alastaipaleen kyläseuran 
puheenjohtaja Johanna 
Kankaanpää kysyi heti aluk-

Ähtärin Alastaipaleella on paljon toimintaa

si, mistä alueista Alastai-
pale koostuu. Vastaus oli 
Pakarinkylä, Pusaankylä, 
Rintalankylä ja Honkaperä 
Killinkosken kainalossa.
  Alastaipaleella on talouk-
sia reipas sata kappaletta ja 
asukkaita 250. Kyläseurassa 
on viimeisen tiedon mu-
kaan jäseniä 120. Kyläkun-
nassa on monenlaista yri-
tystoimintaa. Kotieläintiloja 
on neljä.
  Kylällä on jo parisenkym-
mentä vuotta ollut valokui-
tu, jonka toivottiin saatavan 
kylätalolle uudestaan, se 
kun katkaistiin koulun lo-
puttua. Pihan toisella puo-
lella valokuitu on. Kylätaloa 
Kankaanpää kutsui yhtei-
söllisyyden keskukseksi.

   Kankaanpään mukaan ky-
län valtimo on Pakarinjoki. 
Joki on tunnettu lohistaan 
ja perhokalastuksestaan. 
Kalastus alkaa taas hela-
torstaina.
    Tärkeä paikka on kylä-
kunnalla Torakkakankaan 
ampumarata. Viimeisin in-
vestointi oli viime kesänä 
9-väyläinen fresbeegolfra-
ta. Ja kun uusi ohjelmakau-
si alkaa, taas mietitään ky-
läkunnalle jotain uutta.
 - Yhteistyötä tehdään tosi 
paljon eri yhdistysten kans-
sa, sanoo Johanna Kan-
kaanpää.
   
     Kylien yhteistyötä
 
  Uusin ja kantavin yhteis-

työmuoto on Ähtärin ete-
läisten kylien kesken teh-
tävä yhteistyö, jossa ovat 
Alastaipale, Peränne ja Mä-
kikylä. Sitä kiitteli myös Mä-
kikylän kyläseuran puheen-
johtaja Sirpa Leinonen.
  Ensi kesälle on tulossa las-
ten kalastustapahtuma Hal-
koniemen laavulle. Kokot 
syttyvät näissä kolmessa 
kylässä vaiheittain tunnin 
välein ja Mäkikylältä aloi-
tetaan.
  Kaupungin someviestin-
tää toivottiin laajennetta-
van kylille päin. Ähtäri on 
saamassa uuden viestintä-
suunnittelijan.
  Toimitusjohtaja Jorma Kuk-
keenmäki kertoi Suomen 
Yrittäjäopiston koulutus-
tarjonnasta. Kokouksessa 
puheenvuoron käytti myös 
kaupunginjohtaja Jarmo 

Pienimäki, joka kertoi muun 
muassa pandatilanteesta.
  Rakennuttaja- ja kiinteistö-
päällikkö Tuomas Collin sel-
vitti Ähtärin menossa olevia 
isoja investointeja: Otson 
yhtenäiskoulua, Sedun 
kampusta ja uimahallia. 
Uimahallin aikataulussa ol-
laan kuukauden myöhässä. 
Valmistuminen on loppiai-

sen jälkeen ensi vuonna, ja 
helmikuun alku on toden-
näköinen uuden uimahallin 
avaamisajankohta.
   Illan päätti elinvoimakoor-
dinaattori Pertti Nurmi.
 Viereisessä luokassa oli 
nähtävillä eri piirien ja kylä-
läisten vapaa-ajallaan teke-
miä käsitöitä.

Töysän koti-iltojen ja päiväkahvien idea on 
Pirjo Antilan, joka jutteli tässä Aila Mursulan 
ja Eeva Vähämäen kanssa. 

Ensimmäinen kokoontuminen oli Mir-
ja ja Reijo Niemisen talossa, jossa ta-
lon isäntä säesti lauluja.

Koti-iltaan oli tullut Tohniin Niemisten 
isoon tupaan paljon väkeä laulamaan 
Kansanlaulukirkon lauluja.

Alavuden seurakunnan 
koti-illat ja päiväkahvit 
aloitettiin Töysän Tohnista 
Mirja ja Reijo Niemisen ta-
losta. Mirja Niemisen pelko 
ei käynyt toteen, sillä hän 
ajatteli ennakolta, ettei il-
taan tule juuri ketään. Tupa 
oli täynnä väkeä, kun käytiin 
laulamaan Kansanlaulukir-
kon lauluja, joista laulettiin 
kaikki kaksitoista.
  ”Lähtekäämme laula-
maan”, oli ensimmäinen 
laulu, joista kaikki laulettiin 
yhdessä Reijo Niemisen 
säestyksellä. Kansanlau-
lukirkon laulut rakentuvat 
tuttujen kansanlaulujen sä-
velmistä, jotka Anna-Mari 
Kaskinen on sanoittanut 
uudelleen.
   Idea näistä koti-illoista ja 
päiväkahveista on Pirjo An-
tilan. Hän mietti koronan 
aikana, kun ei päässyt mi-
hinkään, että olisi mukava 
taas yhdessä kokoontua. 
Niemisten koti-ilta saa jat-
koa 9.3. kun koti-ilta pide-

Tohnissa laulettiin yhteisessä koti-illassa

tään Merja ja Jussi Sunilla 
Salonkyläntien varressa.
  Ainoastaan ei kokoonnu-
ta iltaisin, sillä torstaina 
30.3. pidetään päiväkahvit 
Marjatta Valtaalalla Leh-
timäentiellä, ja seuraavat 
päiväkahvit ovatkin sitten 
huhtikuussa Aila ja Antti 
Hirvelällä.
   Vielä toukokuussa on kak-
si tilaisuutta; koti-ilta Anja 
ja Nisse Periahon luona ja 
päiväkahvit Aila Hietanie-
mellä. Tilaisuuksissa on 
useimmissa Antilan lisäksi 
seurakunnan edustaja.
   Antila oli löytänyt vanhan 
raamatun, jonka yksi kohta 
oli alkanut häntä koskettaa. 
Raamattu oli vuoden 1913 
väliaikainen käännös, josta 
ei ole koskaan tullut lopul-
lista raamatunkäännöstä.
   -  Jumalan pyhä henki ei 
puhu omiansa, eikä mitä 
sattuu, vaan on Jeesuksen 
omaa, mitä hän kertoo 
eteenpäin, sanoo Antila 
puheessaan. Nykyisessä 

käännöksessä tämä asia on 
lähes samoin sanoin.
   Antilan mukaan näistä 
Kansanlaulukirkon laulun 
sanoista joku voi puhutel-
la ja tuntua, että tämä on 
justiin minulle sopiva lause. 
Näin saadaan olla Taivaan 
isän siunauksessa.
  Mukanaolijat pitivät tätä 
Pirjo Antilan ideaa yhdessä 
kokoontumisesta hyvänä, 
jossa yhdistyy monta asiaa. 
Nyt seurataan, kumpi vetää 
paremmin koti-illat vai päi-
väkahvit, joista molemmat 
ovat kaikki Töysässä.
   Antila soitti ihmisille, jos-
ko heille sopisivat tällaiset 
tilaisuudet. Syksyksi nämä 
eivät todennäköisesti saa 
jatkoa, koska vuoden lop-
pupuolella valmistuu Töy-
sän seurakuntakoti.
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Tuuri oli jo viides ja viimei-
nen paikka, missä pidettiin 
kaavakahvilaa Etelä-Poh-
janmaan maakuntakaava 
2050:n nähtävilläoloaikana. 
Paikalle ensimmäisinä tuli-
vat ähtäriläiset Juhani Luo-
deslampi ja Juha Kantonie-
mi sekä vähän myöhemmin 
vielä kolmas ähtäriläinen, 
Jari Pusaa. Maakuntakaa-
van luonnoksessa käsitel-
lään muun muassa liiken-
nettä, tuulivoimaa sekä 
kulttuuri- ja luontoympäris-
töjä. Kaavan laadintaan voi 
jokainen osallistua.
   -  Tottahan meitä aina 
kiinnostaa, mitä meidän 
päämme menoksi täällä 
suunnitellaan. Meidän pi-
tää olla siitä selvillä, mitä 
maankäyttöohjeistusta on 
tulevaisuudessa ja mitä 
tässä kaavassa on, tuumaa 
Juha Kantoniemi.
    Suunnittelujohtaja Mari 
Pohjola toteaa, että ensim-
mäistä kertaa kaavan luon-
nosvaiheessa eri osapuolet 
saavat ottaa kantaa. Kunti-
en lausuntoja valmistellaan 
10. maaliskuuta mennessä.

Etelä-Pohjanmaan liiton 
suunnittelujohtaja Mari 
Pohjola laski, että kaava-
kahviloissa oli eniten väkeä 
edellispäivänä Alajärvellä, 
24. Keskustelua herättivät 
siellä muun muassa tuuli-
voima-alueet.

Maakuntakaavaluonnosta 
tutkivat ähtäriläiset Juhani 
Luodeslampi Ähtärinran-
nalta ja Juha Kantoniemi 
Peränteeltä, joka halusi Pe-
ränteen kylänä maakunta-
kaavaan. Kaavamerkintöjä 
heille esitteli maakunta-ark-
kitehti Annukka Kuoppala.

Vielä ehtii sanoa mielipiteensä
maakuntakaavaluonnokseen

  -  Tästä matka jatkuu eh-
dotusvaiheeseen ja siitä 
on jälleen kuulemiskierros 
ja sen jälkeen on vasta hy-
väksymiskäsittely, sanoo 
Pohjola. Vuonna 2024 on 
suunniteltu, että maakun-
tavaltuusto voisi maakunta-
kaavan hyväksyä.
   Esimerkiksi Ähtäristä maa-
kuntakaavaluonnoksessa 
ovat kylistä vain Myllymäki 
ja Mäkikylä. Pusaa ja Kan-
toniemi aikovat tehdä huo-
mautuksen siitä, että myös 
heidän kylänsä Alastaipale 
ja Peränne näkyisivät kaa-
vassa.
  - Kylien ohjaamisessa on 
tehty selvitys, miten alue-
rakenne ja kylät ovat kehit-
tyneet Etelä-Pohjanmaalla 
20 viime vuotena. Maakun-
takaavassa osoitetaan suu-
rimmat ja merkitykselli-
simmät kylät, joita on 49 
kappaletta. Niistä kunnit-
tain nousevat suurimmat 
keskittymät, sanoo Pohjola. 
    
   Isoja linjoja kaavassa

    Maakuntakaava osoit-

taa maakunnan kehittämi-
sen suuntaa ja aluekäytön 
suunnittelun isoja linjoja. 
Maakuntakaavaan on pyrit-
ty suunnittelujohtaja Mari 
Pohjolan mukaan laitta-
maan seudullisesti ja maa-
kunnallisesti tärkeät asiat. 
Hän oli esittelemässä Tuu-
rissa maakuntakaavaa yh-
dessä maakunta-arkkitehti 
Annukka Kuoppalan kans-
sa.
  Etelä-Pohjanmaalla ei ole 
aikaisemmin tehty koko-
naismaakuntakaavaa, jossa 
olisi tavoitevuosi. Edelli-
nen oli vuodelta 2005 ja 
sen jälkeen on tehty tee-
makaavoja, muun muassa 
tuulivoima-alueille ja vähit-
täiskaupan suuryksiköille. 
Lisäksi on ollut turvetuo-
tantoa ohjaava kaava ja nyt 
tässä ovat kaikki kerralla.
   Esimerkiksi Peränteellä 
on rakennettua kulttuu-
riympäristöä, jota näkyy 
myös paljon Kuortaneen 
Länsirannalla. Kantoniemi 
oli tyytyväinen, ettei tämä 
kaavamerkintä estä maata-
lousrakentamista, kunhan 

se toteutetaan asianmukai-
sella tavalla.
  Kaavassa näkyi rinkuloita, 
joissa maakunta-arkkitehti 
Annukka Kuoppalan mu-
kaan on pohdittu, mitkä 
ovat maakunnan kehittymi-
sen kannalta isoja teemoja, 
joihin kehittämisperiaattei-
ta noudatettaisiin. Muun 
muassa Seinäjoen ympä-
rillä on kaupunkikehittämi-
sen alue ja on matkailun ja 
virkistyksen kohdealueita, 
joissa ne ovat erityisen po-
tentiaalisia.
    Lisäksi on maaseudun 
kehittämisalueita; siellä 
on kyläasumista, tiivistä 
maaseudun alkutuotan-
toa. Toisessa variaatiossa 
on ruuantuotannon ydin-
alue, jossa vielä painottuu 
peltoviljely, joissa ovat 
maakunnan laajimmat yh-
tenäiset peltoalueet. Myös 
aurinkovoima-alueita on 
luonnoksessa, joka on näh-
tävillä liiton verkkosivuilla 
ja toimistolla.
  Netissä on kaksi video-
ta maakuntakaavaluon-
noksesta. Lisäksi on ollut 

Teams, joka oli kaikille ete-
läpohjalaisille avoin. 
  
Alavus antoi lausuntonsa
 
   Alavudella maakuntakaa-
valuonnos oli maanantain 
kaupunginhallituksessa. 
Kaupunginjohtaja Liisa Hei-
nämäki kävi myös Tuurin ti-
laisuudessa. Maakuntakaa-
vaan on tehty muutamia 
korjausehdotuksia, muun 
muassa siirtoviemäri puut-
tui, sitä ei ollut merkitty 
kaikilta osin.
  Alavuden kohdalla Ranta-
töysä oli jäänyt pois, vaikka 
se on kaava-aluetta. Lisäksi 
oli turvealueita, joita ei ollut 
kaavassa. Kaupunki haluaa 
Heinämäen mukaan, että 
ne näkyvät, kun alueiden 
uusiokäyttöä pohditaan.
  - Lisäksi tehdään muutama 
ehdotus kehittämiskäytä-
vistä, jotka ovat matkailu- ja 
viheralueita. Aivan uutena 
avauksena esitetään Ähtä-
rin, Alavuden ja Seinäjoen 
väliä, kehittämiskäytävää, 
koska valtatie 18 ja ratalii-
kennettä kehitetään.

  Alavudellakin kylistä nou-
see maakuntakaavan ky-
läksi Ritola, jossa on 97 
työpaikkaa, joista parisen-
kymmentä on syntynyt tar-
kastelujaksolla. Taajamia on 
tokikin, eikä niitä kyliksi ole 
merkittykään. Sydänmaa-
ta ja Hakojärveä ei kylinä 
näy, mutta sellaisina ne toki 
edelleenkin pysyvät.
   Suunnittelujohtaja Mari 
Pohjolan mukaan noin 200 
asukasta on ollut kyläluokit-
telussa jonkinlainen ohje-
nuora. Sitä ei numerollises-
ti ole voitu aina noudattaa. 
Työpaikkojen määrää ja 
palveluita on tarkasteltu ja 
paljonko uusia rakennuksia 
on noussut 2000-luvulla. 
Monien osatekijöiden poh-
jalta on kaavaan poimittu 
nämä 49 kylää.
   Pohjolan mukaan ihmeen 
vähän väkeä on käynyt 
kaavakahviloissa. Liitossa 
uskottiin alun pitäen isom-
paankin joukkoon. Tuuriin-
kaan ei ollut mitään ryntä-
ystä.

         Tarja Riihimäki

Kuortaneen Kunnon Kuntalaiseksi palkittiin Tuula Loukola, joka on ohjannut Vinteliskaa 
peräti 43 vuotta. Mukana on tiiviisti ollut myös hänen puolisonsa Raimo Loukola. On-
nittelemassa olivat Kuortaneen Osuuspankin toimitusjohtaja Suvi-Katariina Kangastie ja 
vapaa-aikasihteeri Jonna Hakala.

Kuortaneen Kunnon kun-
talainen vuodelta 2022 
on Tuula Loukola, joka on 
luotsannut ja ohjannut 
Vinteliskaa monen vuo-
sikymmenen ajan ja näin 
liikuttanut paljon ihmisiä. 
Häntä luonnehditaan oh-
jaajana ja opettajana pi-
detyksi, tsemppaavaksi, 
huolehtivaksi ja jämäkäksi. 
Valinnasta on päättänyt 
Kuortaneen sivistyslauta-
kunta.
  Vapaa-aikasihteeri Jon-
na Hakala luetteli Kunnon 
Kuntalaisen kriteereitä, joi-
ta on aktiivinen kunto- ja 
terveysliikunnan tiedotta-
ja, aktiivinen talkoolainen, 
harrastaa itse aktiivisesti 
kunto- ja terveysliikuntaa, 
toimii aktiivisesti vetäjänä 
lapsille, nuorille ja aikuisille 
tarkoitetussa liikunnassa ja 
toimii muuten aktiivisesti 
paikkakunnan liikuntakult-
tuurin hyväksi.
    Palkintoa oli luovuttamas-
sa Jonna Hakalan kanssa 
Kuortaneen Osuuspankin 
toimitusjohtaja Suvi-Ka-

Tuula Loukolasta Kuortaneen Kunnon kuntalainen
tariina Kangastie. Paikalla 
oli myös Vinteliskan eteen 
paljon töitä tehnyt Tuula 
Loukolan puoliso Raimo 
Loukola. Tuula Loukolaa on 
esittänyt Kunnon Kuntalai-
seksi Vinteliskan jäsenet. 
  Runsas vuosi sitten Tuula 
Loukola lopetti Vinteliskan 
vetämisen. Onneksi Vinte-
liskan toiminta ei päättynyt 
tähän, vaan toiminta on 
jatkunut Sari Nevansuun 
johdolla.
   -  Oli vuosi 1978, kun minä 
sain Kuortaneelta matema-
tiikan opettajan työn, ja Rai-
mo oli ollut jo täällä parisen 
vuotta. Olimme tavanneet 
toisemme kansantansseis-
sa ja olimme esiintyneet 
aktiivisesti Helsingissä. 
Kuortaneella ei ollutkaan 
kansantanssiryhmää.
  Edesmennyttä kansalais-
opiston rehtoria Harri Veh-
niää on kiittäminen siitä, 
että hän ehdotti ryhmän 
perustamista ja vetämistä 
kansalaisopistossa. Vuosien 
mittaan on esiinnytty pal-
jon. Ohjaamista ja opetusta 

kertyi kaikkiaan 43 vuotta.
  Työ oli ohjausta, joka ei 
Tuula Loukolan mukaan 
suinkaan päättynyt kansa-
laisopiston toimintakauden 
loppuun. Vinteliskassa oli 
paljon samoja, tuttuja hen-
kilöitä tanssimassa, jotka 
ovat saaneet piirissä liikun-
taa.
  Loukolat ovat käyneet 
vuosien varrella kursseilla, 
joten saman harrastusalan 
ihmisiä he tuntevat kaut-
ta Suomen. Joku lähettää 
vieläkin terveisiä, kun kuul-
laan, että ollaan Kuorta-
neelta.
  Kuortane on kaikin tavoin 
pysynyt esillä Vinteliskan 
myötä. He ovat käyneet 
myös ulkomailla, muun mu-
assa Göteborgin lähellä ve-
tämässä vanhoja tansseja.
  Esiintymisiä on ollut run-
saasti, kuten Tuula Loukola 
sano, ”tolkuttomasti”. Hän 
ei osaa vetää sieltä yksit-
täistä esiintymistä esille. 
Tärkeintä on ollut ilo.
   -  Tanssi on ihanaa. Se 
tuottaa iloa, kun tanssii, 

tanssii yksinänsä musiikin 
tahtiin ja vielä kivemmal-
ta se tuntuu, kun tanssii 
parin kanssa ja huomaa, 
että tanssi synkkaa yhteen, 
luonnehtii Loukola.
  Loukolan mielestä parasta 

on yhteinen porukka ja yh-
dessä tekeminen. Hän toi-
voo, että on annettu myös 
Vinteliskalle iloa ja kaikille 
niille, jotka ovat olleet heitä 
katsomassa.
  Parhaimmillaan Vintelis-

kassa on ollut 12 paria sekä 
lisäksi soittajia ja laulajia. 
Loukolat koettavat vielä 
käydä laulamassa Vintelis-
kan taustalla.
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Alavutelaisen mestaripe-
limanni Airi Hautamäen 
johtamat Pelimannileidit 
on tuttu vieras monilla kon-
sertti- ja esiintymislavoilla 
jo vuosien ajan. Heidän 
esityksiään on kuultu lähi-
kunnissa vuosittain. Ensim-
mäistä kertaa Kuortaneelle 
he saapuvat esiintymään 
yhteistyössä Kuortaneen 
kulttuuripalvelujen kanssa 

Solistina Pelimannileideillä on kuortanelainen jo vuosikym-
meniä tanssilavoilla ja konserteissa esiintynyt Erkki Mustik-
kamäki.

Tässä kuvassa ovat Airi 
Hautamäki ja muut Pe-
limannileidit, valkoinen 
harmonikka sylissään Aino 
Hilda Kankaanranta, Hillevi 
Syrjänen ja Elli Asunmaa.

Hopeinen kuu-konsertti Kuortaneella jaVirroilla

järjestämässä konsertissa
sunnuntaina 12.3 kello 14 
ja paikkana Lukion sali.
    Airille Kuortane on tuttu 
paikka, sillä opettihan hän 
siellä kaksirivisen soittoa 
vuosina 1989-1999 ja uu-
destaan vuosina 2007-2015 
sekä esiintyi satunnaisesti 
eri tapahtumissa.
    Hopeinen kuu-konsertti 
tarjoaa tuttuja säveliä iki-

vihreistä kupletteihin kuten 
muun muassa Sininen hui-
vi, Tango Sinikalle, Karjalan 
Marjaana ja Aamun koi. Li-
säksi konsertissa kuullaan 
Airin uusia sävellyksiä.
    Solistina Pelimannilei-
deillä on kuortanelainen 
jo vuosikymmeniä tans-
silavoilla ja konserteissa 
esiintynyt upeaääninen 
kuortanelainen Erkki Mus-
tikkamäki. Konsertissa 
kappaleita säestetään sekä 
2- että 5-rivisillä haitareilla. 
Myös sahan soittoa kuul-
laan konsertissa.
   Lisäksi Airi ja Pelimannilei-
dit yllättävät yleisön uusilla 
soitinvalinnoillaan. Airin 
kanssa ryhmässä soittavat 

tuttuun tapaan Aino Hilda 
Kankaanranta, Hillevi Syr-
jänen sekä Elli Asunmaa. 
Kupletteja tulkitsee tuttuun 
tapaan Elli Asunmaa.
  Airi Hautamäki ja Peliman-
nileidit ovat soittaneet vuo-
sia yhdessä ja heidän soitos-
saan voi aistia iloisuuden ja 
innostuksen soittamiseen. 
Heidän soittonsa on jalan 
alle menevää musiikkia 
sekä upeita tulkintoja sisäl-
täen eri musiikkigenrejä.

     Virroilla jo sunnuntaina

  Tulevana viikonloppuna 
sunnuntaina 5.3. 14 Airi 
ja Pelimannileidit solistina 
Erkki Mustikkamäki pitävät 
konsertin Virroilla Yhtenäis-
koululla.
    Viimesyksyinen konsertti 
Virroilla keräsi täyden sa-
lin yleisöä, ja he toivoivat 
konserttia myös keväälle ja 
nyt on myös tuon konsertin 
aika.
   Airi Hautamäki, Peliman-
nileidit sekä Erkki Mustik-

kamaa toivottavat yleisön 
tervetulleeksi viettämään 
keväisiä sunnuntai-iltapäi-
viä konsertissa, jossa on 

monipuolista ja mukaansa-
tempaavaa musiikkitarjon-
taa.

Liis Ranta-Knuuttilaa muistettiin kahdesta Talviuinnin SM-kullasta. Onnittelijoina oli Ala-
vuden Avantouimarien puheenjohtaja Raija Isoaho ja sihteeri Paula Kuhalampi. Mukana 
seremonioissa oli mukana Ranta-Knuuttilan tytär Aleksandra.

Kaksi kultamitalia oli kaulas-
sa alavutelaisella Liis Ranta-
Knuuttilalla. Nuo mitalit tu-
livat Talviuinnin SM-kisoista 
Peurungasta helmikuun 
alkupuolelta. Hän voitti 
50 metrin rintauinnissa ja 
25 metrin vapaauinnissa 
naisten 40-vuotiaiden sar-
jassa. Hän vetää AU:n uin-
tijaostoa ja kilpauimareita, 
joissa on hänen mukaansa 
hyviä kykyjä tulossa seuraa-
viin SM-kisoihin, jotka niin 
ikään uidaan ensi talvena 
Peurungassa.
  Alavuden Avantouimarien 
puheenjohtaja Raija Isoaho 
ja sihteeri Paula Kuhalam-
pi olivat laittaneet pöydän 
koreaksi kakkuineen ja pii-
rakoineen, joilla juhlistet-
tiin kultamitalistia, jolla oli 
valmennettaviaan uimarei-
ta mukanaan. Hallitukses-
ta paikalla olivat myös Ari 
Ruotsalainen ja Esko Koski.
   Alavuden Avantouima-
reista on Peurungassa 

Liis Ranta-Knuuttilaa muistettiin kahdesta kullasta
kolme osanottajaa, Liis 
Ranta-Knuuttilan lisäksi Jari 
Kankaanpää sekä Heikki 
Viitamäki. Isoaho ei muista, 
että hänen puheenjohtaja-
aikanaan olisi tullut aiem-
min mitaleita, joita tuli nyt 
kerralla kaksi.
   Alavuden Avantouimarit 
on jo 45-vuotias yhdistys, 
joskin toimintaa on ollut 
tätä pitempään. Mukana 
on 87 maksanutta jäsentä. 
Uimassa ja saunassa voi 
käydä myös 4 euron kerta-
maksulla.
  Liis Ranta-Knuuttila tree-
nasi jonkin verran kisoja 
varten, joihin hän aikoo 
osallistua ensi talvenakin ja 
saada joukkueen mukaan.
  - Liis ui toiseksi viimeisessä 
erässä, ja toiset osanotta-
jat jo lähtivät saunalle. Liis 
jäi odottamaan seuraavaa 
erää ja kuuli, kuinka heillä 
meni, kuvailee puheenjoh-
taja Isoaho.
  Liis Ranta-Knuuttilalla 

tämä SM-kilpailu talviuin-
nissa ei ollut ensikertainen 
kokemus, mutta edellises-
tä on aikaa parikymmentä 
vuotta. Tuolloin kisa käytiin 
Seinäjoella.
  Liis oli molemmissa kisois-
sa ylivoimainen voittaja. 
50 metrillä hänellä oli eroa 
kakkoseen kolme sekuntia. 
25 metrillä toiseksi sijoittu-
neeseen oli kaksi sekuntia. 
Vaikka sekuntiero ei ollut 
paljon, silmämääräisesti 
matkan ero oli pitkä.
  - Mitä pidempää matkaa 
uidaan, sitä enemmän tek-
niikka ratkaisee, sanoo Liis 
Ranta-Knuuttila. Hän on 
harrastanut aikaisemminkin 
talviuintia, mutta lastentulo 
vähän hidasti tahtia. 
   Liis myös kiitteli kilpapai-
kalla saaduista hienoista 
tsempeistä. Uinnissa hän 
vain psyykkasi omaa uimis-
taan. Ranta-Knuuttilalla on 
kilpauimaritausta.

Suomenselän Taiteilija-
seuralla on juhlanäyttely 
Keuruun museossa yh-
teistyössä Eurooppalaisen 
Kulttuuriyhdistyksen kans-
sa. Taiteilijaseura täyttää 
55 vuotta. Se on perustettu 
vuonna 1968, ja se on vuo-
desta 1970 kuulunut Ku-
vataidejärjestöjen liittoon. 
Seura on kirjoilla Ähtärissä, 
koska seura on käynnistynyt 
edesmenneen professori 
Eero Hiirosen aloitteesta. 
Seuran jäsenistöä asustaa 
eri puolilla Suomea.
  Juhlanäyttely on avoinna 
maaliskuun loppuun. Yh-
distyksen puheenjohtaja, 
nykyään Keuruulla asuva 
Marita Erkkola-Järvinen toi-
voo, että myös Alavudelta, 
Kuortaneelta ja Ähtäristä 
käytäisiin katsomassa näyt-
telyä, jota hän kuvaa mah-
tavan värikkääksi, iloiseksi 

Suomenselän Taiteilijaseuralla on juhlanäyttely Keuruulla

Tämä kuusi on alavutelaisen Pirjo Kaihoniemen 
akvarellimaalaus. Häneltä on näyttelyssä toi-
nenkin kuusimaalaus.

ja voimannuttavaksi.
  Kun yhteistyössä on vir-
tolaisen Päivi Ihamäen 
johtama Eurooppalainen 
Kulttuuriyhdistys, teoseh-
dotuksia tuli miltei koko val-
takunnan laajuudelta. Töitä 
tuli 165 noin 63 taiteilijalta. 
Näyttelyn juryttäjänä toimi 
keuruulaistunut kuvataitei-
lija Juhani Järvinen.
   Erkkola-Järvisen mukaan 
näyttelyssä nähdään paljon 
upeita veistoksia ja kera-
miikkaa. Alavudelta ovat 
näyttelyssä muun muassa 
Pirjo Kaihoniemi, seuran 
sihteeri Birgitta Rajala, Eero 
Virtanen, Aiki Maakari ja 
Netta Cosgrove. Ähtärin hy-
vään edustukseen lukeutu-
vat Raimo Hirvonen, Heikki 
Lehtomäki, Liisa Tallbacka, 
Marja Gustafsson, Tiina 
Sulkava ja Janne Tenhunen.
 Kuortaneelta on Pirkko 

Ogawa. Töysäläisen Senja 
Kortesniemen kirahvikuva 
on näyttelyn julisteena.
   Suomenselän Taiteilijaseu-
ra on pitänyt näyttelyitä eri-
tyisesti Pirkanpohjan taide-
keskuksessa sekä Seinäjoen 
ja Vaasan taidehalleissa. 
Uusia näyttelypaikkoja on 
aina hakusassa. Näyttelyitä 
on pidetty Kurikassa, Alavu-
della sekä Pohjanmaalla ja 
Virroilla ja Porissa.
 Nyt tänä talvilomaviikkona 
museolla on taiteilijatapaa-
minen torstaina 2. maa-
liskuuta kello 13. Paikalla 
on tuolloin puheenjohtaja 
Erkkola-Järvinen. Perheil-
le ja muille lomalaisille on 
tarjolla omatoimisia taide-
tehtäviä.

Suomenselän Taiteilijaseuran 
sihteeri Birgitta Rajala on maa-
lannut nämä kaksi työtään ak-
ryylillä. 
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            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
EL ALAVUS: ABC Bingo, joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa, terve-
tuloa pelaamaan kaikenikäiset.

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Vuokraa Alavuden 
asemalla sijaitseva Konttuuri juhliisi. Yhtenäinen astiasto ja istu-
mapaikat 60hengelle, hyvin varusteltu keittiö. Ota yhteyttä nu-
meroon 044 9774885/kyläyhdistys tai aseman.konttuuri@gmail.
com 
Kontiaisten kyläyhdistys ry Pidä juhlat kontiaisten kylätalolla! 
Rauhallinen paikka, arabian astiasto 200 hlölle, hyvät kylmätilat 
ja toimiva keittiö. Vuokrattavissa myös kahviotila (n. 50 hlö) esim. 
muistotilaisuuteen. Jari 040 560 7484, kontiaistenkylatalo@
gmail.com

Sapsalammin kyläyhdistys ry  Vuokraa Sapsun kylätaloa (ent.
koulu), Kyrönniementie 14. Järven rannalla, idyllinen luonnon 
kaunis paikka. Astiastot, kylmätilat, 60 hengelle. Tiedustelut 040 
5002249 www.sapsalampi.fi

TOIMINTA / JÄRJESTÖ -palsta
on ilmainen seuroille, yhdistyksille,
jotka haluavat ilmoittaa tekemisistään, kuten talkoista, retkistä ja 
muista kokoontumisista.

PALSTALLA EI VOI ILMOITTAA,
kokous- tai muita virallisia kuulutuksia, hintoja tai kaupallisia tiedotteita.
Palstalla ei julkaista myyjäis- tai kirpputori ilmoituksia.
Toimitus voi lyhentää ja muokata tekstiä tarvittaessa.

Alavuden Kuulokerho tiedottaa KLP  Kuulolähipalvelu keskiviik-
koisin  KLO 10 -12 Kuustuvalla ( järviluomantie 12 Alavus )   ent. 
Palosentila Kirsi 050 3651174 Kuulolaitteiden puhdistusta, myyn-
nissä kuulolaitteiden pattereita  ja letkua! ( Voit varmistaa halu-
tessasi soittamalla tai viestillä päivisin olenko paikalla )

EL Alavuden yhdistys, pelaamme boggia säännöllisesti, joka tiis-
tai klo 10-12 osoitteessa järviluomantie 15. Tervetuloa mielen-
kiintoisen harrastuksen pariin.
Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12 63300 
Alavus. Kuustupa avoinna maanantai, torstai, perjantai klo:10-14 
kuustuvalla tehdään käsitöitä, askarrellaan, pelataan pelejä sekä 
muuta mukavaa toimintaa. Tervetuloa tutustumaan ja vaikkapa 
poikkeamaan kahvilla tai muuten juttelemaan kanssamme. Yhte-
ystiedot sp kuus.tupa@gmail.com p. 0440544668 klo:10-16 

Eläkeliitto Ähtäri Teatterimatka Seinäjoelle 1.4.23 klo 13, Pat-
ruunatehdas näytelmään. Lähtö Ähtärin linja-autoasemalta klo 
11:15. Ilmoittautumiset 26.2.23 mennessä. Sauli 0400661243 
Raija 0407772363

PAM Alavuden paikallisosasto Jäsenille ja perheenjäsenille mak-
karanpaistoa Sarvikkaan koskella 1.3. klo 14-16 Alustavat ilmoit-
tautumiset Timo Taipalus 050 3429860 Tervetuloa

Viihtyisä juhlatila Kylätalo Kolmiapilassa Katteluksessa. Sopii erin-
omaisesti monenlaisiin perhejuhliin sekä harrastustilaksi .Toimi-
va keittiö, astiastot, pöydät ja tuolit. Luonnonkaunis, rauhallinen 
miljöö. Yht.otot p 0405188259 tai 0405436711

Eläkeliiton Töysän yhdistys: TUOLIJUMPPAA EI OLE Töysän Nuo-
risoseuralla hiihtolomaviikolla torstaina 2.3. Seuraava on to 16.3. 
klo 9.45-10.30. Seuraa yhdistyksen kotisivuja  www.elakeliitto.fi/
yhdistykset/toysa  

Eläkeliiton Töysän yhdistys: TEATTERIMATKA torstaina 11.5. 
Seinäjoelle. Tuomas Kyrön ” Mielensäpahoittaja, iloosia aikoja” 
-draamakomedia -näytelmä Teatteri Hysteria. Pakkalan bussi Töy-
sästä klo 17, Alavus 17.20. Hinta sisältää kuljetuksen, pääsylipun 
ja väliaikatarjoilun. Tervetuloa! Ilmoittautuminen 25.4. mennessä 
Pirkko Kallio, p. 0400 504372 tai pirkko.kallio@netikka.fi.

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Kyläyhdistys järjestää 
retken Seinäjoelle pe 14.4 katsomaan Joutsenlaulua.Kuljetus läh-
tee kello 18.00 Alavus.Ilmottautumiset 0445580251/ Elina 10.3 
mennessä.
Lumivaara-Seura ry järjestää Leivontapäivän la 1.4.2023 klo 
10.00-16.00 Töysän Yläasteen kotitalousluokassa. Tule leipomaan 
karjalaisia leivonnaisia! Osallistumismaksu. Ilmoittautumiset 
viim. 30.3 Mervi Niemiselle puh. 0504349349

ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KUUKAUSITILAISUUS 6.3 KLO 11 
KULTTIKSELLA.LAULUTILAISUUS ELVIIRASSA TO 2.3.KLO 13. TAL-
LINNAN MATKAN MAKSU PAKKALAN TOIMISTOON 3.3 MEN-
NESSÄ.AUKI MA,TI,KE 10-17 JA TO,PE 10-17. VIIKKO 9 POIKKEUS 
MA,TI,KE .10-15 TO,PE SULJETTU.

Alavuden Ampujat ry ILMA-ASEAMMUNTAA elektronisiin tau-
lulaitteisiin tiistaisin klo 19 Alavuden Ampujien ilma-aseradalla 
osoitteessa Telekuja 6 D. Lajeina ilmakivääri, -pistooli ja -hirvi. 
Luodeista ym. pieni maksu käteisellä. Tervetuloa
Alavuden Ampujat ry AMPUMAKERHO alakoululaisille tiistaisin 
klo 18-19 osoitteessa Telekuja 6 D, 63300 Alavus (oven päällä on 
kyltti ALAVA). Vanhempi tai isovanhempi mukaan. Tervetuloa.
Alavuden syöpäkerho kokoontuu ma 6.3. klo 13.00 Makupirtissä.
Kaisa Javanainen opastaa meitä tietokoneen/älypuhelimen käy-
tössä.Kahvitellaan, tervetuloa

Suomenselän Samoilijat ry Kansallisena hiihtopäivänä 4.3.23 
olemme mukana järjestämässä omatoimisia hiihtotapahtumia 
Ähtärissä ja Lehtimäellä. Valtakunnallisesti tavoitteena on saa-
da miljoona ihmistä liikkumaan. Latureittien varrella ja liikunta-
alueilla on suoristusvihkoja, joihin yhteystietonsa kirjanneet ovat 
mukana arvonnassa. Mehutarjoilua Kellomäessä ja Alastaipaleel-
la. Lisätiedot facebookista @suomenselansamoilijat ja tapahtu-
makalentereista.
TÖYSÄN TALSIJAT: Kuutamohiihto/kävely kansallisena hiihtopäivä-
nä lauantaina 4.3. Lähtö klo 18.00 Töysä-talon pihasta. Hiihdetään 
Toopakan laavulle, Mäenniemenlammen rannalle.Kävelijöille au-
rattu tie järvellä. Tarjoilua. Tied. Markku Akonniemi 0400262574

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Kyläyhdistys ja Alavu-
den kaupungin Nuorisotoimi järjestää Kuninmontulla (Ojalankan-
gas) Talviriehan 4.3 kello 12-14. Paikalla Volttitiikeri, lumikenkiä 
kokeiltavaksi, kannatuskahvilasta nuotiomakkaraa ja kahvia/kaa-
kaota. Myös omia makkaroita saa nuotiolla paistaa.

Eläkeliitto Alavuden yhdistys Maaliskuun kuukausitilaisuus ja ke-
vätkokous pidetään Jokivarren Nuorisoseuralla ke 8.3.23 klo 11. 
Sydänmaan Osuuspankki tarjoaa keittolounaan alkaen klo 10. 
Seurakunnan osuus. Hopeakuoro. Toimitusjohtaja Juha Mäki Sy-
dänmaan Op:sta kertoo pankin toiminnasta.  Kahvit tilaisuuden 
lopuksi. Tervetuloa!

Kuortaneen maa- kotitalousnaiset järjestää kaikille avoimen 
retken 15.4. J:kylään Kauneus-, hyvinvointi-, käsityö- ja antiikki-
messuille. Lähtö Kuurna klo 8, Neste klo 8:05. Matkan varrelta voi 
tulla mukaan. Messuilta kotiin lähtö klo 16, matkalla poikkeamme 
Pandan myymälässä. sis. matkat ja lipun. Sitovat ilmoittautumiset 
1.4.2023 mennessä Elinalle puh. 0440988711

Eläkeliiton Töysän yhdistys: MAALISKUUN KUUKAUSITILAISUUS 
tiistaina 14.3. klo 12 (keitto+kahvit 11-12) Töysän Nuorisoseural-
la. Kevätkokouksen jälkeen Töysän Apteekki kertoo lääkkeiden 
yhteisvaikutuksesta, Melina Myllymäki ja Anna Takala. Metsiem-
me salaisuuksia –hankkeen esittely ja Lintukallion alueen metsä-
tarinat, Tiina Tarkkonen. Ajankohtaiset asiat. Arpojen myyntiä ja 
arvontaa.  Tervetuloa!
Eläkeliiton Töysän yhdistys: HYVINVOINTI-ILTAPÄIVÄ perjantai-
na 10.3. klo 13-15. Töysän NS:lla. Sedun lähihoitaja -opiskelijat 
tulevat pitämään erilaisia pisteitä, joissa jaetaan tietoa hyvin-
vointiin liittyen. Myös testauspisteitä (esim. verenpainemittaus). 
Metsiemme salaisuuksia –Lintukallion alueen metsätarinat -ta-
rinapöytä. Pientä tarjoilua ja pika-arpajaiset. Yhteistyössä Kuu-
destaan ry. ja Eläkeliiton Töysän yhdistys. Tervetuloa.

Kuortaneen syöpäkerho/Pohjanmaan syöpäyhdistys  Onko syö-
pä koskettanut sinua läheltä? Tule mukaan vertaistuki-ryhmään! 
Kokoonnumme Kuortaneella Väentuvalla (Keskustie 33) ma 
6.3.2023 klo 18.00 – 19.30. Lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja 
kerhonohjaajat: Pirkko 044 5553672 ja Kaija 050 5875352.

SYDÄNNAISET: Kokoonnumme jälleen torstaina 9.3 kello 14.00 
Maku Pirtissä Louontie 3. Vieraanamme apteekkari Sirkka Pih-
lanne. Keskustelua turvallisista lääkemääristä. Lopuksi arvonta. 
Tervetuloa myös uudet jäsenet. Olet tervetullut ilman sydänsai-
rauksiakin.ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry:n kuukausitilaisuus to 

9.3.2023 klo 12.00 Töysä salissa, Rantatie 2 63600 Töysä, puhe 
pastori Riikka Herrala, musiikissa Klaus Lavila, ohjelmaa ja yhteis-
laulua, kahvitus tilaisuuden alussa. Tervetuloa!
Muistiyhdistys Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkuja 1:n 
kerhohuoneessa kokoontuu torstaina 9.3 klo 13-14.30.Tervetuloa 
tv.Liisa ja Aila.

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

Töysän Osakaskunta ry järjestää pilkkikilpailun Töysän Yrittäjien 
Talviriehan yhteydessä la 4.3.2023 Sepänniemessä. Kilpailuaika 
10.00-13.00. Siirtymät puolituntia. Sarjat: miehet, naiset ja nuo-
ret alle 16v. Osallistumismaksu (käteinen) , nuoret ilmaiseksi. Kil-
pailukala on ahven. Syöttäminen kielletty.
Alavuden Kuulokerho tiedottaa KLP  Kuulolähipalvelu lomailee 
1.3 järviluomantie 12 Alavus   KUUSTUPA 050 3651174

Kuortaneen syöpäkerholaiset. Taas on kuukausi kulunut ja mei-
dän olisi aika tavata. Paikka on tuttu Väentuvan asunto, päivä 
maanantai 6.3 ja kellonaika 13.00. Tervetuloa entiset sekä uudet 
jäsenet. Kahvit juodaan aluksi että juttu luistaisi!

EU-parlamentaarikkoa Elsi Kataista sekä myös eduskunta-
vaaliehdokkaita olivat kuuntelemassa Heimo Kurhela, Ola-
vi Isoaho ja Matti J Mikkola.

EU-parlamentaarikko Elsi 
Katainen pysähtyi maakun-
takierroksellaan Alavuden 
ABC:llä. Hänen mielestään 
on tärkeää tavata ihmisiä 
ja jutella heidän kanssaan. 
Paikalla oli paljon väkeä, 
eivätkä kaikki kabinettiin 
mahtuneetkaan. Mukana 
oli myös Keskustan edus-
kuntavaaliehdokkaita: Lasse 
Hautala, Sari Palmu ja Paula 
Sihto ja kävipä kuulolla ohi-
kulkumatkallaan myös Juha 
Rehula.
  Koskaan aikaisemmissa 
eduskuntavaaleissa ei Katai-
sen mielestä ole ollut kan-
sallinen politiikka ja EU-po-

litiikka yhtäaikaista ja myös 
sisällöllisesti samanlaista. 
Puhutaan paljon muun 
muassa metsä- ja maata-
lousasioista. Viime vuodet 
on oltu vihreän siirtymän 
äärellä, että Euroopasta 
saataisiin hiilineutraali vuo-
teen 2050 mennessä.
   - Tämä on tuottanut 14 
laajaa lakikokonaisuutta, 
minkä äärellä on ährätty, 
väännetty ja taisteltu koko 
kauden, neljän vuoden 
ajan. Pari muuttujaa on tul-
lut väliin, korona ja Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan, 
sanoo Katainen.
  - Nämä eivät ole vihreää 

siirtymää hidastaneet, päin 
vastoin. Tärkeää on, että 
Suomessa on riittävästi uu-
siutuvaa kotimaista ener-
giaa sekä tärkeää on myös 
huoltovarmuus ja ruoka.
 Nyt Kataisen mukaan ele-
tään energiakriisissä, josta 
eniten puhutaan. Häntä 
harmittaa, että ruokakriisi 
on jäänyt tämän keskuste-
lun jalkoihin.
  Elsi Katainen on merkittä-
vällä paikalla maatalouden, 
maaseudun kehittämisen 
valiokunnan varapuheen-
johtajana. Toinen valiokun-
ta hänellä on liikenneva-
liokunta, johon kuuluvat 

EU-parlamentaarikko Elsi Katainen piipahti
matkailuasiat. Päästökaup-
paan kuuluu myös merilii-
kenne.
   Yksittäisenä lakiasiana 
on ennaltaminen, joka on 
hänellä tiukasti pöydällä. 
Tässä neuvotteluporukassa 
hän on ainoa suomalainen, 
ainoa pohjoismaalainen. 
Metsäasiat tulevat hirvittä-
vän lähelle ja joutuu sekä 
pääsee kantamaan huolta 
ja vastuuta metsäasioista.
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AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO PELTISEPÄNTYÖT

HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKOULU

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

AUTOHUOLTO

KYLTTEJÄ JA TEIPPAUKSIA

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

FYSIOTERAPIAPALVELUT

 

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi!
Punnitsemme ja maksamme heti!
Ostohinnat www.romukoski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

AVAJAISPÄIVÄN HUIPPUHINNAT B-kupari 3,50€/kg
Messinki 2,50€/kg
Mmj 1€/kg
Lyijyakut 0,50€/kg
Pelti/ 
rauta 0,05€/kg

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi 

Joensuuntie 47, SOMERO punainen halli

TORSTAISIN KLO 14-17 (ei 6.12.)

www.romukioski.fi

KUORTANE

HETI!

HIIHTOKELIT 
PARHAIMMILLAAN!

62. kertaa toteutettu pe-
rinteinen Kuurtanes-hiihto 
keräsi viikonlopun aikana 
17.-19.2.  ison joukon suk-
sittelijoita ja muita liikkujia 
ympäri Kuortanetta. Mon-
ta viikkoa kestänyt lämmin 
talvisää meinasi aiheuttaa 
haastavat sääolosuhteet 
hiihtotapahtuman järjestä-
miselle, mutta juuri ennen 
viikonloppua alkaneet lu-
misateet ja pakkaset pelas-
tivat ladut ja tapahtumaan 
saatiin latuja ajettua niin 
Opistolle, keskustan alueel-
le kuin Kympin Majanym-
päristöönkin.
   Vallinneiden sääolosuh-
teiden vuoksi suorituksena 
kävi hiihdon lisäksi myös 
esimerkiksi kävely, pyöräily 
ja laskettelu. Liikkumismuo-
don sai halutessaan ilmoit-
taa osanottajalomakkeelle.
    Tapahtuman pääpäivänä 

sunnuntaina oli tarjolla kak-
si mehu- ja huoltopistettä 
latujen yhteydessä: Opiston 
laavu ja Kympin Majan laa-
vu. Ajettu latuverkosto oli 
kaikkineen yhteensä noin 
21 kilometriä, josta pääosa 
oli perinteisen uraa.
  Opiston laavun huoltopis-
tettä ylläpiti Kuortaneen 
Kunnon suunnistusjaosto ja 
Kympin Majan laavua puo-
lestaan Kuortaneen Latu. 
Huoltopisteillä oli tarjolla 
muun muassa lämmintä 
mehua, nokipannukahvia 
keksin kera sekä makkaraa 
lisukkeineen.
   Toistamiseen osittain 
omatoimitapahtumana ja 
hieman normaalia aiemmin 
järjestettyyn hiihtotapah-
tumaan annettiin yhteensä 
136  osallistumisilmoitus-
ta, joista kertyi yhteensä  
2553,6   kilometriä ja lisäksi  

69 tuntia muuta ulkoliikun-
taa.
    Suosituimpia hiihtopaik-
koja olivat Kympin maastot 
ja Opiston alue. Arviolta ta-
pahtumaan osallistui kaikki-
neen noin 250 osallistujaa.    
  Tapahtuman aikaansaami-
seksi suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastasi kunnan 
ja Opiston lisäksi innokkaat  
kyläaktiivit ja yhdistys- ja 
jaostotoimijat. Liikuntatoi-
mi haluaa jälleen kiittää 
kaikkia     kyläaktiiveja ja yh-
teistyötahoja tapahtuman 
mahdollistamisesta, niin 
latuverkoston kuin huolto-
pisteiden suunnittelun ja 
toteutuksen osalta.     
   Viikonlopun tapahtuman 
yhteydessä toteutettiin 
muutamia haastekampan-
joita, joiden tavoitteena oli 
liikkua yksilö- tai joukkue-
sarjoissa pidempi määrä. 

Kampanjasarjat olivat yksi-
lösarja 50 km, joukkuesarja 
50 km sekä lasten ja nuor-
ten sarja 20 km.
   Yksilösarjan   50 km haas-
teen suoritti 11  hiihtäjää, 
joista olivat TOP 3: Jukka 
Petäjäniemi 125, Jyrki Puo-
liväli 105, Anna-Leena Pir-
honen 73,3.     
   Lasten sarjan 20 km haas-
teen suoritti 5  hiihtäjää, 
joista TOP 3: Enna Pennin-
kangas 35, Eva Penninkan-
gas31,  Jesse Puoliväli 20.     
    Joukkuesarjan 50 km 
haasteen suoritti 5 joukku-
etta, joista TOP 3: Kantolan 
Kunto &Co: Anita Kantola, 
Kimmo Kantola, Ritva Sep-
pä, Tanja Matila, Oskari 
Matila, Tiia Matila, Teemu 
Matila, Virve Rinne, Antti 
Rinne ja Nuutti Rinne 133, 
Kujanpään perhe: Marko 
Maarit, Tuulia ja Sini 76, Ki-
venmäen perhe 64.     

Kuurtanes-hiihto sai ihmiset liikkeelle 

Jääkiekko

Pelilista: viikko 9 Alavus Areenalla

-La 4.3. klo 13:00 N Mestis: APV-SaiPa

              klo 16:00 M II div play off: APV-IKK

-Su 5.3. klo 18:00 U19 Suomi-sarja: APV-RJK
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asiakaspalvelu
@elmonet.fi
03 486 4300

ElmoNetin valokuitu 
on Alavudella!   

Kotimainen ElmoNet on rakentanut varmatoimisen 
valokuidun Alavuden keskustan ja Ritolan alueille.

Taloyhtiöitä palvelevat: Omakotitaloja palvelevat:

Tarja 040 824 7871

Kysy tarjous valokuidusta 
ja pyydä valokuitu 
käsiteltäväksi kevään 
yhtiökokoukseenne.

Mari 044 746 4228
Niko 044 746 4232

Varmista saatavuus myynnistämme.
Ilmoittaudu tilaajaksi 31.5.2023 mennessä, 

niin palvelut on kytketty käyttöösi 
viimeistään maaliskuussa 2024.

Meillä maksat vasta, kun palvelut on
kytketty käyttöösi!

Haluatko liittyä mukaan?


