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ILMOITA TAPAHTUMISTA LED-MAINOKSESSA,  kysy lisää 0400 615 688

Tarjoukset voimassa 
31.01.2020 saakka tai 
niin kauan kuin varatut 
erät riittävät. Ei 
ennakkovarauksia, ei    
jälleenmyyjille.

(14,95)

TAMMIKUUN 
POISTOT

SÄÄSTÄ 
-40%

995 20.-
(39,95)

TYÖVALAISIN 
38W 1XPISTOR

PUUHYLLY FXA MÄNTY 164X700X26

1745(34,90) 7990
(99,90)

LINJALASER BOSCH PCL 
10 SET

Tarkka ristilinjalaser 
moneen käyttöön. Suuri 
10 m:n työstöalue. 
Itsetasaavana nopea ja 
helppo käyttöönotto 
ilman manuaalista 
suuntausta. Ristilinjat 
sekä kaltevuuslinjat. 
Vakiona 1,1 m 
kolmijalka.

SÄÄSTÄ 
-50%

TYÖKALUSARJA HOTEC 26 OS
Sisältää mm. jousipuristimia, 
vasaran, pihdit, kuusiokoloavaimia

2395(39,95)

ALUSASU HELLY HANSEN MUSTA
Maksimaalinen kosteuden 
poisto ja nopea kuivuminen.

ERÄ 
XL- 2XL

• IP44 
• 1,8M JOHTO

2 KPL ERÄ

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

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 24.1. KLO 17.30 
LA 25.1. KLO 20.00 
K7, 12! 

SU 26.1. KLO 17.00 
KE 29.1. KLO 17.30 

SUN KINO: 
TO 23.1. KLO 19.45 
LA 25.1. KLO 17.45 

SU 26.1. KLO 16.15 
K7, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 25.1. KLO 12.00 
TI 28.1. KLO 17.15 

 S, 10! 
SUN KINO: 
SU 26.1. KLO 13.00 
KE 29.1. KLO 17.30 

 S, 10! 
KINO KYNTÄJÄ: 
LA 25.1. KLO 15.30 
TI 28.1. KLO 18.30 

 K12, 10! 
SUN KINO: 
PE 24.1. KLO 17.30 
KE 29.1. KLO 18.45 

 K12, 10! 

TERÄSLEIDIT

SUN KINO: 
LA 25.1. KLO 15.15 
SU 26.1. KLO 18.15 

TO 30.1. KLO 17.30 
K7, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 24.1. KLO 19.30 
SU 26.1. KLO 19.00 

KE 29.1. KLO 19.30 
K16, 11! 

SUN KINO: 
PE 24.1. KLO 19.30 
LA 25.1. KLO 19.45 

TO 30.1. KLO 20.00 
K16, 11! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 23.1. KLO 19.15 
LA 25.1. KLO 17.30 

SU 26.1. KLO 14.30 
TO 30.1. KLO 19.00 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 23.1. KLO 17.00 
LA 25.1. KLO 13.15 

SU 26.1. KLO 12.15 
K7/4, 11! 

SUN KINO: 
SU 26.1. KLO 14.15 
K7/4, 11! 

FROZEN 2
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Perjantai  24.1.          Senja
                                    
  Lauantai 25.1.            Paavo, Pauli, Paul, Paavali

Sunnuntai 26.1.         Joonatan
                                      

Maanantai  27.1.       Viljo
                                      
 
Tiistai 28.1.                 Kalle, Kaarlo, Kaarle, Mies

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko 29.1.       Valtteri  
                                       

23 Tammikuu 2020    08:19              14:55       6,5 tunti 

24 Tammikuu 2020    08:16              14:58      6,5  tunti 

25 Tammikuu 2020    08:14              15:01      6,5  tunti 

26 Tammikuu 2020    08:11              15:04      6,5  tunti 

27 Tammikuu 2020    08:09              15:07       6,5 tunti 

28 Tammikuu 2020    08:06              15:10          7 tunti 

29 Tammikuu 2020    08:03              15:13          7 tunti 

Päivämäärä              Auringonnousu         Auringonlasku        Päivän pituus

Lakeuden portti, ilmaisjakelulehti

Jakelualueena: Alavus - Töysä - Ähtäri - Lehtimäki - 
                           - Kuortane - Killinkoski - Liedenpohja

Jakelumäärä: 13 550 taloutta

Ilmoitusmyynti: Markku / 0500 775 053
                             Mika / 0400 615 688

www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai  23.1.              Enni, Eine, Eini
                                    
  

TAAKKOJEN KANTAJA.

Puhdas oli kirjasi lehti,
moni sen avaamaan jo ehti.
Mitä eteen sieltä avataan.
 syntitahroja,taakkoja vaan.
On monta asiaa painavaa.
Niihin tarvitaan Armahtajaa.
Omatunto ei rauhaa saa,
ennenkuin kaikki tunnustaa.
Jumala, ole syntiselle
armoinen,  minun sydämelle.
Kerro asiasi  Herrallesi,
niin saat rauhan sielullesi.
Ei tuomitse Isämme Taivainen.
vaan luoksesi tulee rakastaen.
Herra antaa synnit anteeksi.
Sairaudetkin Hän parantavi.
Jeesus on Rauhanantaja.
Sanan lupaukset on voimana.
                   
         Alli Kulju   17.1.2020

Joh. 1:14
Me saimme katsella 
hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä 
ainoalle Pojalle antaa.

Elävät kalat uivat vastavir-
taan. Ne eivät antaudu vir-
ran vietäviksi vaan ponnis-
televat kohti samaa

päämäärää yhdessä toisten 
kanssa. Tällaisia ovat kris-
tityt, eläviä kaloja. Mutta 
mitä se voisi tarkoittaa ar-
jen keskellä? Miten säilyä 
elävänä, kun elämä satut-

Talvipäivät 28.-29.1. Lehtimäen seurakuntakodilla

Järjestyksessä jo 16. Pu-
hetaitokilpailu kisattiin 
Opinlakeus-messujen yhte-
ydessä torstaina 16.1.2019 
Seinäjoki Areenalla.

Kilpailun 500 euron pää-
palkinnon voitti Ida Nurmi 
Alavuden lukiosta. Hänen 
esityksensä erottuivat eri-
tyisesti levollisen ja vahvan 
läsnäolon ansiosta. Idan 
puheet olivat sisällöltään 
taitavasti rakennettuja, ja 
esityksistä saattoi huoma-
ta, että puhuja on jo ehti-
nyt harjaantua puheiden 
pitäjänä.
Kilpailussa toisen pal-

Puhetaitokilpailun voitto ratkesi tiukassa kisassa Opinlakeus-messuilla 

taa ja maailma lyö vasten 
kasvoja?  Näihin kysymyk-
siin pureudutaan Talvipäi-
villä 28.–29.1. Lehtimäen 
seurakuntakodilla. 

Tiistain ja keskiviikon tilai-
suudet alkavat klo 18 kah-
vitarjoilulla. Varsinainen 
ohjelma alkaa klo 18.30. 
Tiistain aiheena on ”Elävät 

kalat uivat vastavirtaan”, 
ja siitä puhuvat pastorit 
Esko Kallio ja Lasse Pesu. 
Keskiviikon teemana on 
puolestaan ”Publikaanien 
evankeliumi”, ja sen sisäl-
töä valottavat pastorit Esko 
Piiroinen ja Lasse Pesu. 
Musiikista vastaa tiistaina 
Seppo Lahti ja keskiviikkona 
Johanna Suutala. Molempi-

en iltojen juontajana toimii 
Kari Oittinen. 

Tarjolla on runsas valikoi-
ma kristillistä kirjallisuutta. 
Tilaisuuksissa kannetaan 
kolehti Suomen Raamattu-
opiston Säätiölle. Talvipäi-
vien järjestäjinä ovat Lehti-
mäen kappeliseurakunta ja 
Suomen Raamattuopisto.

kinnon, 300 euroa, voitti 
puhuttelevien puheiden 
pitäjä  Aleksi Hautamäki 
Lapuan lukiosta. Hän sai 
myös Etelä-Pohjanmaan 
nuorisovaltuustojen suo-
sikin palkinnon. Kolman-
neksi sijoittui asiapitoisten 
puheiden taitaja, Kurikan 
lukiota käyvä Fiia Isoaho, 
joka sai 200 euron palkin-
non. Puhetaitokilpailun 
järjestävät ja palkinnot lah-
joittavat Seinäjoen rotaryk-
lubit. Kilpailu on tarkoitettu  
eteläpohjalaisten lukioiden 
ja ammattioppilaitosten 
oppilaille . Tänä vuonna 
kilpailijat onnistuivat sekä 

puheiden sisällön ja raken-
teen että henkilökohtaisen 
esiintymisvalmiutensakin 
ansiosta. Viime silauksen 
etenkin finaalissa toivat 
esiintyjien luontevuus sekä 
puheiden vaikuttavat aloi-
tukset ja yleisön huomioi-
minen.

– Tuomaristo joutui kilpai-
lun historian kenties vaa-

tivimman valinnan eteen, 
sillä kilpailijat olivat todella 
taitavia, mikä näkyi jopa 
pistelaskennassa täpärinä 
eroina. Myös finaaliin yl-
täneet Mikaela Saarimäki 
Alavudelta ja Oona Köyk-
kä Kurikasta hätyyttelivät 
voittajakolmikon pisteitä, 
tuomariston puheenjohtaja 
Iina Åman Seinäjoen Lakeu-
den Rotaryklubista toteaa.

Juniorikurssi
alkaa Alavudella!

Maanantaina 27.1.2020
Kunto-Lutran jumppasalissa
klo. 16.30 - 17.30

HANMOODOB
O

R
E

A
L

Ikäsuositus 7 - 12 V
Kurssimaksu 60 €
27.1 - 25.5.2020
puh. 040-558 3794

Monipuolista

itsepuolustus-

ja kamppailu

harjoittelua

turvallisesti!

Ähtärin – Töysän alueella 
tiestö on pinnaltaan sula-
nut, joten talvirallin aja-
minen on käynyt mahdot-
tomaksi. Sääennusteiden 
ollessa luokkaa +5- -3 astet-
ta lähimmän kahden viikon 
aikana olemme pakotetut 
peruuttamaan kilpailu. Pak-
kanenkaan noilla liki nollan 
arvoilla ei tuo tienpintaan 
sellaista kovuutta, että kil-
pailu voitaisiin järjestää.
Kilpailun järjestelyt olivat 
loppusuoralla. Järjestely-
tiimit tekivät hyvää työtä 
koko viime vuoden ajan. 
Tuleva kevät tulee ole-
maan erittäin leuto, joten 

kilpailun siirtokaan ei tule 
olemaan mahdollisuus jär-
jestää tapahtumaa. Suuri 
kiitos kaikille järjestelyyn 
osallistuneille ja pahoit-
telut kilpailuun aikoneille 
kuljettajille. Sääolosuhteille 
kun vaan ei voi mitään.
Historic Rally Trophy sarjas-
sa on peruuntunut jo yksi 
talven osakilpailu ennen 
tätä kilpailua, joten talvi-
kauden kolmas osakilpailu 
on ainut mahdollinen tänä 
leutona talvena.
Asko Sairanen
Mesikämmen Ralli 2020
Kilpailunjohtaja

Mesikämmen Ralli jou-
dutaan keliolosuhteiden 
takia peruuttamaan.

Viikon kotimainen lef-
fa: Selim - erään sävel-
täjän elämä

Porilaiseen Palmgrenin 
kaksikieliseen kauppiasper-
heeseen syntyy kymmenes 
ja viimeinen lapsi Selim 
vuonna 1878. Selim on jo 
lapsena poikkeuksellisen 
lahjakas pianisti, jota vah-
valuonteinen isosisko Anni 
opettaa ankaralla kädellä. 
Huvituksista, etenkin teat-
terista, kiinnostunut nuori-
mies katsoo 13-vuotiaana 
kaikki näytelmän Daniel 

Hjort esitykset. Hän 
tuntee näytelmän 
osaksi kohtaloaan 
niin vahvasti, että 
päättää säveltää 
siitä vielä joskus 
oopperan. Opiske-
luaikana Berliinissä 

Selim pääsee yllättäen 
säestämään maailmankuu-
lua oopperadiivaa Maikki 
Järnefeltiä konserttiin. Yh-
teistyö saa jatkoa, ja Maikin 
aviomiehestä ja tyttärestä 
huolimatta he rakastuvat 
yhteisen konserttikiertu-
een aikana. Kiusallisen 
kolmiodraaman päätyttyä 
tämä boheemisti elävä pa-
riskunta rakastaa syvästi ja 
riitelee palavasti. Yhteinen 
taival pariskunnan välillä 
päättyy traagisesti yhtei-
sessä kenraaliharjoitukses-
sa Turun tuomiokirkossa 
vuonna 1929.
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Tänä vuonna tulee kulu-
neeksi 30-vuotta siitä, kun 
Hanmoodo toiminta käyn-
nistyi Alavudella. Hanmoo-
do on suomessa kehitetty, 
korealaistaustainen itse-
puolustus- ja kamppailulaji, 
jossa harjoitellaan erittäin 
monipuolisesti erilaisia it-
sepuolustus- ja kamppai-
lutekniikoita. Lajissa voi 
myös kilpailla täyskontakti 
ottelussa, itsepuolustuk-
sessa sekä erikoispotkuissa. 
Pidempään harrastanei-
den harjoittelussa mukaan 
tulevat myös asetekniikat 
miekan, kepin ja nuncha-
kun muodossa. Varsinkin 
harjoittelun alkuvaiheessa 
tärkeässä roolissa on mo-
toristen taitojen, fyysis-
ten ominaisuuksien sekä 
kehon notkeuden ja kim-
moisuuden kehittäminen. 
Harjoittelussa ja kaikissa 
lajin tekniikoissa pyritään 
luonnolliseen liikkeeseen 
ja voimantuottoon liikkeen 
kautta. Tämän vuoksi Han-
moodo harjoittelu sopii 
kaiken ikäisille ja kokoi-
sille ihmisille. Alavudella 
treenaa tälläkin hetkellä 

kaikenikäisiä harrastajia 
10 – 55 ikävuoden väliltä. 
Harjoitusten vetämisestä 
Alavudella vastaavat Janne 
Väliaho 1.Dan, joka on toi-
minut lajin parissa vuodes-
ta 2003 alkaen, sekä Mikko 
Anttila 2.Dan, joka on ollut 
toiminnassa mukana lajin 
alkuajoista saakka. 

BOREAL Hanmoodo tuo 
monipuolisuutta

Vuoden 2020 alusta käyn-
nistyvä uusi BOREAL Han-
moodo tyylisuunta tarjoaa 
jatkossa entistä monipuo-
lisempaa opetus- ja val-
mennustoimintaa. BOREAL 
Hanmoodo tarjoaa kamp-
pailulaji toiminnan lisäksi 
mahdollisuuden erilaisten 
itsepuolustus ja kuntoryh-
mien järjestämiseen. Myös 
erillinen terveyteen ja työ 
hyvinvointiin keskittyvä lii-
kuntamenetelmä on tulos-
sa valmennus tarjontaan. 
Alavuden Hanmoodo toi-
minta siirtyy ensimmäisten 
seurojen mukana uuteen 
BOREAL Hanmoodo tyyli-
suuntaan. Tällä tavoin ha-

lutaan varmistaa entistä 
laadukkaamman ja moni-
puolisemman valmennus 
toiminnan jatkuminen paik-
kakunnallamme seuraavat-
kin vuosikymmenet.

Juniorikurssi starttaa maa-
nantaina 27.1.2020

Erillinen 7 – 12 vuotiaille 
tarkoitettu BOREAL Han-
moodo juniori kurssi alkaa 
Kunto-Lutran jumppasa-
lissa maanantaina 27.1. 
kello 16.30. Kurssin aikana 
opetellaan lajin perustei-
ta, kehitetään motorisia 
ja fyysisiä taitoja sekä luo-
daan perustaa harjoittelun 
jatkolle. Kurssi kestää aina 
toukokuun loppuun ja kurs-
sin päätteeksi harrastajilla 
on mahdollisuus suorittaa 
BOREAL Hanmoodo keltai-
sen vyön vyökoe. Touko-
kuun ensimmäisenä lauan-
taina Alavudella mitellään 
Hanmoodo SM-kilpailut, 
joten tapahtumaa lajin 
tiimoilta on alkuvuodelle 
melkoisesti. 
Lajiesittely ja avoimet ovet 
sunnuntaina 26.1.2020

Tervetuloa tutustumaan 
Hanmoodo toimintaan 
Alavudella sunnuntaina 
26.1.2020 kello 16.00 – 
17.30 Kunto-Lutran jump-
pasaliin. Kaikilla lajista ja 
toiminnasta kiinnostuneil-
la on nyt loistava tilaisuus 
tulla katsomaan tai vaikka 
kokeilemaan millaista Han-
moodo harjoittelu on. 
-Mikko Anttila-

HanMooDo toimintaa 30-vuotta Alavudella!

”Hanmoodossa harjoitel-
laan puolustautumista 
erilaisia hyökkäyksiä vas-
taan” 

”Potkut ja lyönnit ovat 
oleellinen osa kamppailu-
harjoittelua” 

 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
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Kuortaneen
S-marketissa

Alavuden ja
Ähtärin 
S-marketeissa
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Eepee S-market  yhteisilmoitus 
luettavissa to-su 

myös internetissä: eepee.fi

ma-la 7-21  
su 11-20
Alavus, 
Kuortane
Ähtäri

�,

��
Fresh Servant
Salaattisekoitus 
tai Suomalainen 
salaattisekoitus
��� g (��,��/kg)

�,

�� �,

��
Snellman
Grillattu Broilerinfilee
tai Grillattu kinkku
���-��� g 
(�,��-��,��/kg)

�,

��

�,

��

Kotimaista
Kanan
fileesuikale
���-��� g (�,��-�,��/kg)

�,

��

tammikuun tuote

Snellman
Kunnon
Pekoni
��� g (�,��/kg)

Vaasan
Ohut
kauraherkku
��� g (�,��/kg)

Ingman
Creamy
kermajäätelöt
��� ml (�,��/l)
- ei laktoositon

�,

��

to-su etu

MAKUJA JOKAISEN
VIIKONLOPPUUN

�,

��
to-su etu

Kulta Katriina
Kahvit
���-��� g
(�,��-�,��/kg)

Sweetie
Jaffa
Israel

��,

��
Hätälä
Norjan
lohifilee

kg

Erä!  L
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to-su etu Erä!
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KUUKAUDEN
SATOKAUSITUOTE

kg �,

��
Suomi
Punakaali

kg

KUUKAUDEN
SATOKAUSITUOTE

 L
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to-su etu

Raikkautta ja puhtautta...
MEILTÄ EDULLISESTI

LAKANAT JA 
PUSSILAKANAT!

ALAVUDEN 
S-MARKETISTA

PIHAMYYNNISSÄ 
LOIMULOHTA

pe 24.1 klo 9-17 
ALAVUS

www.nuukalohi.fi terho@nuukalohi.fi
p. 050 5263 690
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Bingo! Tiistai on monelle 
onnenpäivä, bingopäivä.

Kun sana ”bingo” kahjah-
ti yhdestä tai useammalta 
suunnalta Alavuden ABC:llä, 
Pauli Hiirikoski lähti salissa 
vauhtiin ja jakeli voittoja.
Maaliskuussa tulee kaksi 
vuotta, kun Eläkeliiton Ala-
vuden yhdistys on pyörittä-
nyt ABC:llä bingoa. Halut-
tiin, että ihmiset tulisivat 
tapaamaan toisiaan. Bingo 
on mukavaa ajankulua.
Bingoilta on mieluisa sosi-
aalinen tapahtuma. Samal-
la saa pientä kutkuttavaa 
jännistystä, kun on enää 
yhden numeron takana.

Kutsua oli nytkin noudatet-
tu hyvin. Tällä kertaa oli 108 
bingoajaa paikalla. Väkeä 
tulee kaukaakin,
naapuripaikkakunnilta ja 
aina Lapuaa ja Teuvaa myö-
ten. Kun kinkkubingoa pe-
lattiin eli lokakuusta joulu-
kuuhun, silloin oli 100-130 
pelaajaa. Tämä nyt pelattu 
tiistaipäivä oli viime vuon-
na heikoin, vain 69 pelaa-
jaa. Tilaan mahtuu noin 
150 henkeä.
Neliöt ovat jo aika täynnä, 
kun 130 pelaajaa on paikal-
la. Tällä kertaa bingoa pyö-
ritti Alavuden yhdistyksen 
uusi puheenjohtaja Lasse 
Anttila. He pyörittävät Hii-

rikosken kanssa bingoa vä-
hän vuorotellen.
Molemmilla on pitkät ko-
kemukset bingon pyörittä-
misestä, tosin eri aikaan. 
Anttila pyöritti bingoa 60-
70-luvuilla Alavuden työ-
väentalolla ja Hiirikoski 
nuorisoseuralla vielä vuosi-
tuhannen alussa.
Pelaajia alkoi saapua hyvis-
sä ajoin, jo viiden maissa. 
Lippuja olivat myymässä 
nyt Kaarina Pentinmäki ja 
Antero Vehkamäki, mutta 
lipukkeiden myyjät vaihte-
levat.
Seka- ja pystybingoista tuli 
pitkä keksipaketti ja yhdestä 
rivistä kahvipaketti. Kahden 

Tiistai on monelle bingopäivä

Bingokonetta pyöritti tällä kertaa Eläkeliiton Alavuden 
yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Anttila.

rivin bingosta 10 euron os-
tokortti ja kolmesta rivistä 
40 euron ostokortti. Jokeri-
kierroksella on muutoin
samat palkinnot, mutta kol-
mesta rivistä saa 80 euron 
ostokortin.
Yksi toivomuskin tuli, keksi-
paketin tilalle sokeria.

Kolmen veljeksen pöytä

Me olemme kaikki Pieni-
luomia.
Ikkunapöydässä pelasivat 
Keijo ja Sirkka Pieniluoma, 
Paavo ja Ulla Pieniluoma 
sekä Martti Pieniluoma. 
Heidät tapaa miltei joka 
tiistai pelaamassa. Veljeksiä 
on kaikkiaan seitsemän.
Paavo Pieniluoma tuumi, 
että hän on pelannut vuo-
sia bingoa, Ruotsin puolel-
lakin. Hän jäi kerran laival-
la yhden päähän viidestä 
tuhannesta eurosta. Hän 
sai kuitenkin vähän yli 800 
euroa, joka on ollut hänen 
paras bingovoittonsa.
Ilman voittoa hän ei jäänyt 
nytkään, mutta joutui jaka-
maan kolme rivin bingon.
Jos ei saa bingoa, vielä on 
toivoa seuraavallekin ker-
ralle, kunhan jättää lappun-
sa joko nyt tai seuraavalla 
kerralla. Lipukkeista arvo-
taan voittaja.
Kolmen lipukkeen jälkeen 
pidettiin tauko, jotta pelaa-
jat voivat käydä hakemassa 
kahvikupposen tai syömäs-
sä suolaiseksi palaksi vaik-
kapa höyrymakkaraa.
Pieni tauko oli myös jokeri-
kierrokselle, jota varten piti 
satsata kaksi euroa lisää. 
Monella oli jokerilappu, ja 
usealla pelaajalla samanlai-
set merkkaustussit, joita oli 
niin ikään myynnissä.
Pieni bingokärpänen pu-
raisee, kun saa pieniäkin 
voittoja. Ensi tiistaina siis 
uudelleen!

Pyöräseurueessa oli kolme veljestä. Ahkeria bin-
goajia ovat Keijo ja Sirkka Pieniluoma, Paavo ja
Ulla Pieniluoma sekä Martti Pieniluoma.

Bingolippuja olivat myymässä Kaarina Pentimä-
ki ja Antero Vehkamäki.

Hillevi Vanha-aho sai 40 euron ostokortin tällä 
lipukkeella. Myöhemmin tuli vielä toinenkin
bingo, jonka hän joutui jakamaan.

Kylillä ja keskuksissa tavat-
tiin, tällä kertaa Sapsun ky-
lätalolla Alavudella. Siellä 
pidettiin ikäihmisten avoi-
men kohtaamispaikan ava-
jaisia. Ikäihmisten kohtaa-
mispaikkatoiminta on osa 
SPR:n Länsi-Suomen piirin 
Kohdataan kylillä ja kes-
kuksissa-ystävätoiminnan 
kehittämishanketta.
Väkimäärä Sapsun kylätalol-
la osoitti sen, että tällainen 
kyläkahvila on tarpeellinen. 
Kutsuttu oli ikäihmisiä myös 
naapurikylistä niin Sulka-
vankylästä kuin Seinäjärvel-
täkin. Projektisuunnittelija 
Eija Niemistö totesi, että 
hankkeessa on toimittu 
vuosi ja kaksi on jäljellä.
Tässä kehitetään ikäihmis-
ten ystävätoimintaa ja va-
paaehtoisten hyvinvointia 
ja edistetään koulutusta. 
Kohtaamispaikkatoiminta 
on iso osa hanketta.
Tällä hetkellä kohtaamis-
paikkoja on jo kahdeksan. 
Edellisenä sunnuntaina oli 
vietetty avajaisia Ähtärin 
Alastaipaleella. Kun Alastai-
paleella ja Peränteellä ovat 
molemmissa hyvät tilat, 

niissä vuorotellaan kerran
kuukaudessa pidettävällä 
tapahtumalla. Vaikka hanke 
on taustalla, vetovastuu on 
paikallisilla vapaaehtoisilla. 
Esimerkiksi Alavudella seu-
rakunta on vahvasti muka-
na, samoin SPR:n Alavuden 
osaston ystävätoimijat.
Diakonityöntekijä Mirjami 
Majuri oli lyömässä lukkoon 
seuraavia tapaamiskertoja. 
Myös Sapsun kyläseura on 
toiminnassa mukana.

Hyvä vastaanotto

Niemistön mukaan koh-
taamispaikat ovat saaneet 
hyvän vastaanoton. Kynnys 
mukaantuloon on niin ma-
tala, ettei sitä olekaan.
Yhtenä Sapsun kohtaamis-
paikan avainhenkilönä oli 
Ulla Konttinen, joka ilmoit-
ti Niemistön järjestämässä 
kaikille avoimessa kyläil-
lassa syksyllä, että Sapsa-
lammilla voisi olla tarvetta 
tällaiselle ikäihmisten ky-
läkahvilalle. Tärkeintä on 
ihmisten, tapaaminen, koh-
taaminen ja kuulumisten 
vaihto. Aina kahvitellaan,

luonnehti Niemistö.
Hankkeen ohjelmaan on 
kirjattu myös se, että ikäih-
misille annettaisiin digio-
pastusta ja varautumista 
turvallisuuteen.
Ohjelmassa on aina myös 
jotain kultturellista kivaa. 
Tällä kertaa Sapsun kyläta-
lolla lauloi osa Amoroso-

Eija Niemistö, Mirjami Majuri, Ulla Konttinen ja Leila Raja-
lahti olivat katsomassa kalentereista kevään uusia kokoon-
tumispäiviä. Yhteisissä tapaamisissa on aina jokin tietty 
teema, seuraavan kerran ystävyys.

Kyläkahvilat avattiin Sapsalammilla ja Alastaipaleella

kuorosta kanttori Mari Jär-
visen johdolla..
Seuraavia kevään kertojakin 
jo lyötiin lukkoon. Kun ystä-
vänpäiväviikolla tavataan 
keskiviikkona, niin teemana 
on luonnollisesti ystävyys. 
Silloin voi tulla ystävän 
kanssa tai ystävystymään.

Ulla Konttinen jutteli Amoroso-kuorolaisten kanssa, joita 
johti Mari Järvinen. Kyläkahvilaan tuli jo ensimmäisellä 
kerralla runsaasti väkeä.

Kerran kuussa kokoontuvassa kyläkahvilassa nautitaan 
yhteisestä seurustelusta ja tietysti myös nautitaan kahvit. 
Kahvipöytää valmistelivat Maria Salo ja Ulla Konttinen.
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VUOKRATAAN            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT

           VUOKRATAAN
KAKSIO, KOLMIO, OK-TALO
            ALAVUDELTA
    Lisätied. 0500 775 053

            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
          E-L ALAVUS , ABC Bingo, joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa. 
Tervetuloa pelaamaan kaikenikäiset. 
ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT ,VARATTU 23.-25.3.2020 TALLIN-
NAAN HOTELLI EUROPA 2 VRK LOMA AAMUPALALLA .MENOMAT-
KALLA RUOKAILU PIRKANHOVISSA.LAIVAMATKA KANSIPAIKOIN 
KLO 13.30 MENO JA PALUU.HINTA ALK 155€ JOS RYHMÄ SAADAAN 
TÄYTEEN .TIEDUSTELUT JA ILMOITUKSET TUULA 040-7321145

          EL Kuortaneen yhdistyksen KYLPYLÄMATKA PEURUNKAAN 
varattu to-ma 4 vrk 12.-16.3.-20. Hinta noin 300 €/hlö/2hh, sisäl-
tää aamiaisen, buffet päivällisen, teemakylpylän sekä kuntosalin 
vapaan käytön ja kuljetukset. Matka ja hinta toteutuu mikäli läh-
tijöitä on riittävästi. Ilmoittautumiset viimeistään 31.1.-20 Ritvalle 
puh. 040 549 2825 tai txt viestillä.
Kuortaneen Latu järjestää tammikuun vaelluksen Murronnevalta 
Sarvikkaankosken laavulle 26.1.2020 lähtö Motocrosradalta klo 
10:00. Matka edestakaisin noin 8,5 km. Latu terjoaa makkarat ja 
nokipannukahvit laavulla. Mahdollisuus palata myös autokyydillä 
takaisin.Lähde ihailemaan luonnon ihmeitä, majavan työn tulosta 
ja kosken kuohuja. Tiedustelut Ulla-Riitta puh. 050 350 8325

Töysän metsästysseura ry:n vuosikokous 2.2.2020 klo 18.00 
Töysätalolla Rantatie 2, Töysä. Vuosikokousasiat sekä päätetään 
peritäänkö kaikilta samansuuruinen jäsenmaksu. Johtokunta klo 
16:00. Tervetuloa!

            EL Kuortaneen yhdistyksen jäsenille on varattu elokuvanäy-
tös uuteen kotimaisen "Teräsleidit" elokuvaan lauantaina 1.2.-20 
klo 13.00, liput 10€/hlö. Ilmoitathan tulostasi 30.1. mennessä Rit-
valle puh. 040 549 2825.

Kuortanelaiset ikäihmiset tervetuloa torstaisin klo 10-12 pelaa-
maan pelejä Kauppakeskus Kuurnan alakertaan (Keskustie 45, 
Nuke nuorisotila). Tilaisuus on maksuton ja vapaaehtoinen (si-
säkengät suositus). Kerho kokoontuu 30.5.20 saakka (kerhoa ei 
27.2. ja 21.5.). 

Kylien välinen lentopalloturnaus 20-vuotis- juhlan merkeissä Ky-
lätalo Kolmiapilassa 8.2.2020 alkaen klo 9.00 Ilmoittautuminen 
viikkoa ennen 040-5436711 tai 040-5188259 Tervetuloa !
   ALAVUDEN TERVAJALAT : Teatteriretki Seinäjoelle 22.2.2020. 
Näytelmä Komisario Palmun erehdys. Lähtö linja-autoasemalta 
klo 11:45 ja Tervajalat maksaa linja-autokyydin. Lipun hinta 30 
euroa kerätään menomatkalla. Ilmoittautumiset 11.2.2020 men-
nessä Antti Vierunkedolle p. 045 1111 027. Paikat jaetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä ja Tervajalkojen jäsenet etusijalla. Suun-
nitteilla kesäretki Turun saaristoon 5.-7.6.2020. Kohteena mm. 
Seilin saari. Ilmoittautumiset myöhemmin.

            EL-Kuortane. Tupalaulajat kokoontuu väentuvalla joka 
maanantaina klo.12.00

     ALAVUDEN RESERVILÄISET ry tukee jäsenistönsä liikunta-
harrastusta maksamalla yhden euron Kunto-Lutran kertalipusta. 
Edun saa esittämällä jäsenkortin kassalla. Etu voimassa huhtikuun 
loppuun.

       KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY. Kevään kuntoilut 
jatkuvat. Keilailu; Opistolla joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 
12-13, viimeinen kerta 14.4. Kuntosali; Uimahallin kuntosalilla 
joka torstai klo 16-17, viimeinen kerta 9.4.  Tervetuloa kuntoile-
maan
ALAVUDEN METSÄSTYSSEURA ry:n VUOSIKOKOUS Sunnuntaina 
2.2.2020 klo:15.00 alkaen metsästysmajalla. Käsitellään sääntö-
jen määräämät vuosikokousasiat. Tervetuloa!
SUOMENSELÄN PEGASUKSEN tähtitorni Töysässä on avoinna 
yleisölle sunnunt. 26.1. klo 19-21.
          EL Kuortane yhd. Kuortaneen yhdistyksen OSTOSMATKA 
jäsenille IDEAPARKIIN Seinäjoelle ma 10.2. Kuljetukset 20€, lähtö 
klo 10.00 S-Marketilta ja paluu samaan paikkaan klo 15.00. Jos 
olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ilmoita osallistumisestasi 
6.2. mennessä Ritvalle p. 040 549 2825. 

Taito Etelä-Pohjanmaa ry Taitokeskus Ourassa Kevät käsillä -käsi-
työkauden avaus perjantaina 24.1. klo 12 - 18. Tervetuloa tutustu-
maan kevään kurssitarjontaan ja ilmoittautumaan kursseille!

ALAVUDEN  KOTITALOUSNAISTEN  KEVÄTKOKOUS   TI. 4. 2. PIRK-
KO  KUTSUU  OMA SP.N  KOKOUSTILOIHIN  KLO  12.  TERVETULOA 
.JOHTOKUNTA  .

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

Rantatöysän metsästysseura ry Vuosikokous su 2.2. klo 15.00. 
Paikka: Pohjalan halli, osoite: Rantatöysäntie 392. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Tohnin Metsästysseura ry  Talvikokous pidetään su 2.2.2020 klo 
15.00 Tohninmäen talolla. Käsitellään sääntöjen määräämät asi-
at. Tervetuloa! 

Töysän Karjalaiset ry ja Lumivaara-Seura ry järjestää leivonta-
päivän Töysän yläasteen kotitalousluokassa la 1.2.2020 klo 10.00-
16.00. Leivomme perinteisiä karjalaisia tapuntaisia ja keitinpiirai-
ta. Ilmoittaudu viim. 30.1 Merville puh. 0504349349 tai Pirjolle 
puh. 0404435426. Osallistumismaksu 5,- euroa. 

Alavuden kansalliset seniorit Ry. Lounastapaaminen TIISTAITII-
MA Hotelli-Ravintola 66:ssa 28.1 klo 12.30 Kutsuimme tilaisuu-
teen keskustelun alustajaksi Apteekkari Sirkka Hirvosen Aihe: 
Ravintolisien - ja lääkkeiden yhteisvaikutus. Lopuksi arpajaiset 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Sulkavankylän Metsästysseura Ry:n talvikokous seuran majalla 
pe 31.1.2020 klo 19:00.Käsitellään sääntömääräiset asiat ja met-
sästysmajan peruskorjaus -hanketta. Terv. Johtokunta

              E-L Töysän Yhdistyksen jäsenmatka Tikkakoskelle ti 
25.2.2020: Toivolan Vanha Piha, Jyväskylä, Ravintola Toivola, 
Suomen Ilmavoimamuseo. Lähtö klo 8.20 eTuuri, Töysätalo klo 
8.30. Matkan hinta 45 € henkilö. Ilmoittautumiset Kari Kallio 0400 
185297 tai kari.kallio@anvianet.fi.

Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piiri piti jär-
jestäytymiskokouksensa 
Alavudella.
Piirin 1. varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Asko Sal-
minen Laihialta, 2. vara-
puheenjohtajaksi Tapio 
Pihlaja Kauhajoelta ja 3. 
varapuheenjohtajaksi Päivi 
Karppi Vaasasta.
Piirisihteerinä jatkaa Pet-
ri Saunamäki Ilmajoelta, 
taloudenhoitajana Mikael 
Ö Vaasasta ja tiedottajana 
Juha Rantala Vaasasta.

Piirin syyskokous valitsi 
jo viime vuoden puolella 

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piiri järjestäytyi Alavudella

E-L Töysä: DIGINEUVONTA. Saat opastusta kännykän ja tietoko-
neen käyttöön: Töysän yhdistyksen datanomiopiskelijoiden avus-
tuksella järjestämän digineuvonnan aloitus perjantaina 24.1. klo 
9:30 – 13:30 Töysä-talolla. (seuraavat pe 31.1. ja 7.2. ja 14.2. ja 
to. 20.2. klo 9:30 – 13:30) Ota kännykkä, tabletti tai tietokone mu-
kaan, sinua neuvotaan henkilökohtaisesti.
E-L Töysä: NAISENERGIA aloitettu liikuntaneuvojan kanssa liikun-
taprojekti eri lajeihin, joka toteutetaan kymmenellä kokoontu-
miskerralla klo 15.30 IkiTrimmissä, Senioritie 10. Seuraavat kerrat 
11.2, 18.2, 25.2, 10.3, 17. 24.3 ja 31.3.
E-L Töysä: MATKA yhdistyksen jäsenille tiistaina 25.2. Lähtö: E 
Tuuri 8:20 – Töysätalo 8:30. Toivolan Vanha Piha, Jyväskylä - Lou-
nas Ravintola TOIVOLA - Suomen Ilmavoimamuseo TIKKAKOSKI. 
Hinta noin 45 € / henkilö sis. matkat, lounaan, pääsymaksut ja 
opastetun kierroksen. Ilmoittaudu: Kari Kallio 0400-185297

Suomenselän Samoilijat ry Helmikuun lajikokeilu – talviuinti - 
Mustikkavuoren saunalla Ähtärissä ti 11.2.2020 klo 17.00 alkaen. 
Mukaan uimapuku, pyyhe, avantotossut tai sukat, pipo ja juo-
maa. Ohjaaja on paikalla klo 17.00. Kokeilu on maksuton ja avoin 
kaikille. Tervetuloa.
Suomenselän Samoilijat ry Hiihtomatka Leville 21.-27.3.2020 
yhdessä Eläkeliiton Ähtärin yhdistyksen kanssa.  Lähtö Ähtäristä. 
Matka on kaikille avoin EP-Matkat Oy:n valmismatka. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset: Ulla 040 7217505.

Anne Matokankaan Alajär-
veltä uudelleen piirin pu-
heenjohtajaksi.

Piirin työvaliokuntaan valit-
tiin tälle vuodelle puheen-
johtajiston lisäksi Jorma 
Varpula Kurikasta, Jorma 
Rantala Isojoelta, Hannu 
Akkanen Ilmajoelta, Tero 
Juupajärvi Lapualta ja Mart-
ti Alkula Jalasjärveltä.

Poliittisen tilannekatsauk-
sen piti kansanedustaja 
Juha Mäenpää.

Kätkänjoen metsästysseura ry  Talvikokous kylätalolla sunnuntai-
na 02.02.20 johtokunta kokoontuu klo18.00 ja yleinen kokous klo 
19.00. Muistakaa johtokunnalle saalisimoitukset. 
         Eläkeliiton Alavuden yhdistyksen Islannin matka on 10.-
14.5.2020. Iceland Airin lennot Hki-Reykjavik-Hki. Hyvätasoinen 
majoitus 2hh puolihoidolla, bussikuljetukset perillä. Retket: Gey-
sirit, Gullfossin putous, Pingvellirin kansallispuisto, Reykjavikin 
kaupunkikierros ja Blue Lagoon. Lisämaksusta 1hh 270€ sekä 
valasretki 90€. Matkan hinta 1.325€/hlö. Matka toteutuu, jos vä-
hintäin 20 lähtijää. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7.2.2020 
reiska.koivuniemi@gmail.com tai 0400 361011.

Keskustan Etelä-Pohjan-
maan piirin piirihallituksen 
järjestäytymiskokouksessa 
Seinäjoella suunnattiin kat-
se kohti tulevia kuntavaale-
ja ja tehtiin henkilövalinto-
ja kuluvalle vuodelle. Piirin 
työvaliokuntaan valittiin 
piirin puheenjohtaja Mikko 
Savola, varapuheenjohtajat 
Sari Palmu, Karri Kallio ja 
Merja Rintamäki sekä jäse-
niksi Marja-Leena Laakso ja 
Mikko Männikkö. 

Kokouksessa päätettiin 
asettaa viisi työryhmää 
piirin alueen poliittisen- ja 
järjestöllisen valmistelun 
tueksi. Poliittisen työryhmä 
puheenjohtajaksi valittiin 
Mikko Savola, järjestöllisen- 
ja kuntavaalityöryhmän pu-
heenjohtajaksi Sari Palmu, 
koulutus- ja viestintätyö-
ryhmän puheenjohtajaksi 
Karri Kallio, Pohjanmaan 

alueen työryhmän puheen-
johtajaksi Merja Rintamäki 
ja talous- ja yrittäjäpoliitti-
sen työryhmän puheenjoh-
tajaksi Mikko Männikkö.  

Keskustapiirin puheenjoh-
taja Mikko Savola on toivei-
kas asetettujen työryhmien 
työskentelyyn. - Etelä-Poh-
janmaan Keskusta lähtee 
vahvalla kehittämisotteel-
la alkavaan vuoteen. Pii-
rihallituksessa on paljon 
monipuolista osaamista ja 
jokainen tulee saamaan 
vastuuta ja näkyvyyttä. 
Piirin työryhmiin käynnis-
tetään avoin haku kaikille 
keskustalaisille ja ne mah-
dollistavat kentän aktiiveil-
le suoran vaikutuskanavan 
toimintaamme. Kaikki ha-
lukkaat vain rohkeasti ha-
kemaan työryhmiin Savola 
kannustaa.

Keskustapiiri 
innolla kohti 
kuntavaaleja

                                 Jääkiekko

Pelilista: viikko 4 Alavus Areenalla
-La 25.1. klo 11:30 E1: APV keltainen-Virkiä 
                                                                    valkoinen
                klo 13:00 D1 AA: APV-Virkiä
                klo 16:00 M II div: APV-KoMu HT
                klo 18:30 Harraste: Hangovers-KuRy FatCats

-Su 26.1. klo 14:00 C2 harj.ottelu: APV-Diskos

Länsipuolen metsästysseuran vuosikokous Länsimajalla 2.2.2020 
klo 18.00. Käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tervetu-
loa.

                KYSY 
            TARJOUS 
 LED - MAINONNASTA
info@lakeudenportti.com
www.lakeudenportti.com
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NOSTOT, KULJETUS

Palvelemme:
Ma - Pe 9-17
Lauantai 10-14

Meiltä saat valtuutetun tarkastajan tekemät
lakisääteiset putoamissuojainten vuosi-
tarkastukset! Kysy lisää liikkeestämme.

Puh. 010-322 1110

Putoamissuojainten
vuositarkastukset!

TARKASTUKSET RENGASALAN PALVELUT

AUTOKORJAAMO AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO HUONEKALUT

Mentäisiinkö ensi kesänä 
katsomaan Ähtäriin pando-
ja, kysäisi eräs äiti lapsel-
taan, joka oli saanut kome-
an pahvisen pandakruunun 
hiuksilleen. Tietysti äiti sai 
myötävän vastauksen.
Ähtäri Zoo osallistui Helsin-
gin viime viikonlopun Mat-
kamessuille yhdessä Visit 
Ähtärin ja Ähtärin ystävyys-
kaupungin, kiinalaisen Du-
jiangyanin kanssa. Luon-
nollisesti messujen tähtinä 
tassutteli pandakaksikko 
Lumi ja Pyry, tosin ei aivan 
aitoina.
Romantiikkaa saadaan Äh-
täri Zoohon tänä keväänä. 
Ähtäri Zoon toimitusjoh-
taja Kimmo Stude kertoi, 
että maaliskuussa Pyry ja 
Lumi voitaisiin laittaa yh-
teen tarhaan. Messuilla on 
pandoista kertomassa pan-
dahoitaja Anna Palmroth, 
jonka mukaan näin käy, kun 
pandoille tulee kiima-aika 
Lumi ja Pyry alkavat olla 
aikuisuuden kynnyksellä, 
eivät siis täysin aikuisia. 
Lumi on 5-vuotias ja Pyry 
on 6-vuotias.
Voi olla, että ne vain her-
joittelevat tänä ensimmäi-
senä vuotena. Mikään kiire 
ei jälkikasvulle ole, selvitti 

Palmroth. Pandoilla on vii-
västynyt alkionkehitys. Vai-
kea on sanoa kovin varhain, 
onko pentuja tulossa.
Varmuudella tämän tietää 
vasta muutama viikko en-
nen synnytystä. Keskimää-
rin panda kantaa viisi kuu-
kautta.

Lumi tutkimuskohteena

Lumi ja Pyry ovat asusta-
neet Pandatalossa melkein 
kaksi vuotta. Viime vuoden 
aikana pandahoitajien päi-
vittäisiin tehtäviin ovat kuu-
lunneet virtsanäytteiden 
kerääminen sekä tarkka 
kirjanpito pandojen käyt-
täytymisestä. Loppuvuonna 
saavutettiin tärkeä etappi 
tutkimuksessa, kun Gentin 
yliopiston tutkija Jella Wau-
ters esiteli Chengdussa, 
suuressa kansainvälisessä 
pandakonferenssissa en-
simmäiset tulokset, joihin 
myös Ähtäri Zoon Lumi an-
toi oman panoksensa.
Tavoitteena oli löytää ny-
kyistä parempia keinoja 
pandojen kiiman ja tiiney-
den seurantaan sekä synny-
tyksen ennakoimiseen.
Mitä paremmin tunnetaan 
pandojen lisääntymiseen 

vaikuttavia tekijöitä, sitä 
enemmän löydetään keino-
ja tukea lajin menestymis-
tä. Jokainen Ähtäri Zoossa 
vieraileva on mukana tu-
kemassa suojeluohjelmaa 
sekä tutkimustyötä.
Pandojen lumileikkejä ovat 
hidastaneet lähes pois sula-
neet lumet. Normaalisti pa-
rivaljakko peuhaa lumihan-
gessa hyvinkin reippaasti.
Messuosastolla saatiin vas-
tata useinkin kysymykseen, 
kuinka Lumi ja Pyry voivat. 
Erinomaisesti!
Pandoja ei tarvitse käydä 
katsomassa vain kesällä. 
Pandatalo samoin kuin 
eläinpuistokin ovat avoinna 
ympäri vuoden.
Myös Valkeisen Lomasta 
Ähtäristä olivat Auni ja Altti 
Syrjänen Matkamessuilla.
Heidän tarkoituksenaan oli 
haistella ilmapiiriä ja löytää 
uusia asiakkaita niin majoit-
tumaan kuin Poropuistoon-
kin, jossa on nyt kahdeksan 
poroa. Jo toista vuotta pe-
räkkäin Veljekset Keskinen 
Oy ei ole enää osallistunut 
Matkamessuille, joskin hei-
dän osastoaan kyseltiin. 
Myöskään Seinäjoelta ja 
sen seutukunnalta ei ollut 
edustusta.

Pyryllä ja Lumilla on pian 
rakkautta ilmassa Ähtäri Zoossa

Lumi ja Pyry olivat suosittuina myös näinä hahmoina Ähtäri Zoon ja Ähtäri Visitin osastol-
la, jossa olivat myös Asta Kestinmäki ja Milla Toivola.

Lappajärven Kesäteatteri 
oli mainostamassa ensi ke-
sän näytelmää SwingiJengi 
sekä kahta heinäkuista Kat-
ri-Helenan konserttia.

PAIKALLINEN TAKSIPALVELU

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO
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Monet pikkikisat on tämän 
alkutalven aikana Suomes-
sa jääneet kalastamatta.
Pikkupakkaset ja lämpö-
asteiset säät eivät ole  tar-
peeksi muodostaneet pak-
suutta, monisatalukuisten 
kalastajien määrää kannat-
telemaan.
 Töysän osakaskunnan isän-
nyydessä järjestetty Murhi-
järven lohipilkki Mutkanky-
län, "Laiturin sydänmaassa" 
onnistui kuitenkin mainosti 
14-16 cm:n paksuisella jääl-
lä. Hieman vettä ja sohjoa 
nousi jäälle, kun 192 pilkki-
jää kairasi satoja reikiä jään 
läpi ja nostivat jäälle lisä-
painoksi kirjolohia yhteen-
sä noin 225 kiloa. 
 Voitto meni Marko Takasel-
le Vilppulaan lähes 9 kilon 
saaliilla. Ensimmäisen ker-
ran mukana olleen nuorten 
sarjan voittaja Onni Jukkala 
sai lähes 8 kg ja melkein 
saman verran kolmanneksi 
eniten saalista saanut töy-
säläinen Markku Heikkilä.
 Järjestelyt sujuivat Töysän 
osakaskunnan toimesta 
loistavasti puheenjohtaja 
Tapio Kallioniemen johdol-
la. Hallitukseen kuuluvat 
lisäksi Seppo Suutala vpj. 

Pentti Hepojoki, siht./ra-
hastonhoitaja sekä lisäksi 
Hannu Harju, Matti Iivola, 
Lauri Koivula, Markku Julku 
ja Aulis Volanto.

Murhijärven 15 senttiä paksu jää kesti..
192 PILKKIJÄÄ ja SAALISTA  
224 LOHIKILOA! 

Kari Kallio on innokas kalamies ja Murhijär-
ven lohipilkissä saaliksi tuli lähes 1,4 kilon 
kirjolohi.Kuva Pentti Hautala

  Palkinnotkin olivat tykät-
tyjä ja järjestelyissä osa-
kaskunnan avaustajina tou-
husivat myös mm. ASUK:in 
jäsenet. 


