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MAINOSTA PIKKURAHALLA !   info@lakeudenportti.com

Tarjoukset voimassa 
03.06.2020 saakka tai 
niin kauan kuin varatut 
erät riittävät. Ei 
ennakkovarauksia, ei    
jälleenmyyjille.

4395

7590

(99,00)

(13,90)

PUUCEE- JA KOMPOSTIKUIVIKE CELLO 50L

9690

VINHA 3,6L

Puolihimmeä, 
vesiohenteinen suoja 
puupinnoille ulkona.

EXTRA
33%

SÄVYTETTÄVISSÄ

995/2 sk

KOTTIKÄRRY ESKO SL 110 SK

Jämäkkä kottikärry rakentajille ja pihan 
kunnostajille. Puhkeamaton rengas.

89.-

EXTRA
30%

PIKA-TEHO TALOMAALI 11,7L
Vesiohenteinen, himmeä öljypitoinen 
akrylaattimaali puupintojen 
ulkomaalaukseen. Sävytettävissä.

7.-

Hyytelömäinen liuotinohenteinen 
kuullote. Ei muodosta kalvoa. 
Sävytettävä.

CELLO CLASSIC KUULLOTE 9L

HELPOSTI 
SIVELTÄVÄ

PIHALAATTA 600X600X16MM 

Ruskea 8.-
Vihreä
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Perjantai   29.5.     Oiva, Oliver, Olivia, Oivi
                                    
  Lauantai  30.5.       Pasi

Sunnuntai  31.5.     Helluntaipäivä, Helka, Helga
                                      

Maanantai   1.6.      Teemu, Nikodemus   
 

Tiistai  2.6.                Venla

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  3.6.      Orvokki, Viola  
                                       

28 Toukokuu  2020    02:51              21:54          19 tunti 

29 Toukokuu 2020     02:49              21:56          19 tunti 

30 Toukokuu 2020     02:47              21:58          19 tunti  

31 Toukokuu 2020     02:45              22:01          19 tunti 

01 Kesäkuu 2020       02:43              22:03          19 tunti 

02 Kesäkuu 2020       02:41              22:05          19 tunti 

03 Kesäkuu 2020       02:39              22:07          19 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    28.5.        Alma 

Kun Totuuden Hen-
ki tulee, hän johtaa 
teidät tuntemaan 
koko totuuden.

Joh. 16:13

   SYDÄMEN KEVÄT.

On kevät jo riemuinen.
Soi kutsu Hyvän Paimenen.
Joka on nyt janoinen,
saa juoda,lahjaksi ottaen.
Elämän vesi virtailee,
sisimpään asti kuohuilee.
Se helluntai siunaus on,
Pyhän Hengen lahja loputon.
Näin kaipaus palkitaan,
Voima taivaasta vuodatetaan,
Puhdistettu sydän saa,
Armon Kristuksessa omistaa.
Elämän vesi virvoittaa,
siksi kiitoslähteet kumpuaa.
Ei pysäyttää niitä voi,
kun Herra lahjaksi ne soi.
Vielä kaipuun täyttää Hän,
suuri Armahtaja Elämän.

           Alli Kulju      24.4-20

Koronavirusepidemian 
tilanne on Etelä-Pohjan-
maalla ja Kuusiokuntien 
alueella erittäin rauhallinen 
ja tämän vuoksi kiireetön-
tä vastaanottotoimintaa 
käynnistetään uudelleen 
suun terveydenhuollossa 
maanantaista 25.5.2020 
alkaen.

Vastaanotoilla on käytössä 
tarkat ohjeistukset hygieni-
an ja suojautumisen osalta 
ja myös ikäihmisten ja ris-
kiryhmiin kuuluvien on tur-
vallista saapua hoitokäyn-
neille, kun noudatetaan 
annettuja ohjeistuksia.

Suun ja hampaiden kunto 
vaikuttaa suuresti yleister-
veyteen ja hoitamatta jää-
neet suun sairaudet aihe-
uttavat helposti ongelmia 
myös yleisterveyden kan-
nalta. Tämän vuoksi onkin 
ehdottoman tärkeää saa-
pua hammashoitoon, jos 
sinulle on aika varattuna. 
Jos aikaasi ei ole erikseen 
peruttu, on se edelleen voi-
massa.

Hoitoon saa saapua vain 
täysin terveenä. Jos sinulla 
on hengitystieinfektioon 
viittaavia oireita, tulee si-
nun ehdottomasti peruut-

taa vastaanottoaikasi.

Toimintaa käynnistetään 
kaikissa alueen hammashoi-
toloissa lukuun ottamatta 
Alavuden hammashoitolaa, 
joka on vielä remontissa. 
Suun terveydenhuolto ei 
pyöri vielä täydellä teholla 
ja hoitoaikoja joudutaan 
edelleenkin osittain peru-
maan tai vastaanottopaik-
kaa siirtämään järjestelyjen 
vuoksi.

Jos sinulle ehdotetaan ajan 
siirtämistä toiseen ham-
mashoitolaan, kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan 

ehdottomasti suostua siir-
toon. Tämä on tärkeää, jot-
ta hoitovälit eivät venyisi 
liian pitkiksi.

Seuraamme tarkasti viran-
omaisten ohjeistuksia ja 
teemme muutoksia toimin-
taamme ohjeistusten pe-
rusteella.

Suun terveydenhuollon kiireetöntä toimintaa 
käynnistetään 25.5.2020 alkaen

Ole tarvittaessa yhteydes-
sä suun terveydenhuollon 
ajanvaraukseen

Alavus 06 2525 7982
Ähtäri 06 2525 7271 

Koronaepidemiatilanne voi 
jatkua vielä pitkään. Suo-
men hallituksen asettama 
vierailukielto asumispalve-
luyksiköihin on toistaiseksi 
voimassa.

Asukkailla on perusoikeus 
kommunikoida läheisten-
sä kanssa. Nämä ohjeet 
on laadittu, jotta asukkaat 
voisivat turvallisesti tavata 
läheisiään myös koronaepi-
demian aikana.

Asukkaan tulee itse ilmaista 
mahdollisuuksien mukaan 
oma tahtonsa asiaan, ketä 
hän haluaa tavata ja halu-
aako hän ottaa riskin altis-
tumisesta. Tapaamiseen voi 
liittyä tartuntariski, vaikka 
tämä on minimoitu toimen-
piteillä.

Vierailumahdoll isuudet 
suunnitellaan yhdessä hoi-
tohenkilökunnan kanssa.

Ohjeita turvalliseen tapaamiseen:

    Tapaamisaika rajataan puoleen tuntiin.
    Vierailut järjestetään ulkotiloissa säävarauksella.
    Pidetään huoli 2 metrin turvavälistä.
    Omaisen ja asukkaan tulee olla oireettomia ja tervei-
tä tapaamisen aikana.
    Huolehditaan hyvästä hygieniasta ennen ja jälkeen 
tapaamisen, sekä tapaamisen aikana: Käsienpesu en-
nen tapaamista, ei omien kasvojen alueen koskettelua, 
ei halailua tai koskettamista.
    Läheisellä on tapaamisen ajan kirurginen suu-nenä-
suojus, käyttö opastetaan hoitohenkilökunnan toimes-
ta. Suu- ja nenäsuojus annetaan asumispalveluyksikös-
tä.
    Ulkona käytössä liikuteltava pleksi, joka on asetettu 
esim. terassipöydälle omaisen ja asukkaan väliin.
    Tartuntariskin vuoksi kukat, lahjat ja asukkaalle 
tuomanne tavarat säilytetään vuorokauden ajan asu-
mispalveluyksikön varastossa; Tavoitteena on, että 
mahdollinen koronavirus ei tarttuisi asukkaaseen tava-
roiden välityksellä. 

Suosittelemme edelleen käyttämään myös muita yhte-
ydenpitomenetelmiä, kuten puheluita ja videopuhelui-
ta. 

Tiedote asumispalveluyksiköiden 
asukkaille ja heidän omaisilleen

Kolme lahjakorttia menivät 
lapsiperheiden hyväksi hei-
dän elintarvikeostoksiinsa.

LC Alavus/Kuulattarien sihteeri Birgitta Rajala oli luovuttamassa lahjakortteja jaettavaksi 
KuusSoTen kautta. Sieltä vastaanottamassa olivat Tarja Huutoniemi, Jutta Paavola sekä 
Maria-Liisa Nurmi. KUVA: Janette Turja

LC Alavus/Kuulattaret luo-
vuttivat KuusSoTen kautta 
jaettavaksi alavutelaisille 
vähävaraisille/ kriisilapsi-
perheille kolme kappaletta 
sadan euron lahjakortteja 
käytettäviksi elintarvikkei-
siin Alavuden K-Supermar-
ketissa.
Lahjoitetut varat on kerätty 
K-Supermarket Alavuden 
pullonpalautusautomaatin 
vieressä olevaan laatikkoon 
asiakkaiden lahjoittamista 
pullonpalautuskuiteista. 
Laatikko on siellä paikal-
laan ja sinne toivotaan yhä 

Kuulattarilta lahjakortteja lapsiperheille
tiputettavan pullonpalau-
tuskuitteja.
LC Alavus/Kuulattarien sih-
teeeri Birgitta Rajala oli lah-
joittamassa lahjakortteja. 
Hän kiitti lahjoittajia, jotka 
tukevat klubin hyvänteke-

väisyystyötä.
Klubin presidenttinä on tä-
män kauden toiminut Mari-
ka Haapanen.
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Vielä lauantaina ei ollut paljon talkoopuuhaa, koska silloin oli konepäivä. Ari Juppo liittyi 
Ari Hakolan ja Miika Kesäniemen seuraan.

Portaita on 99 ja kun vielä 
otetaan tasanne huomi-
oon, portaita on täysi sata. 
Hakojärven kyläyhdistyksen 
kuntoportaat valmistuvat 
ensi syksyksi.
Viime lauantaina alkoi Jere 
Hautalahden kaivinkone 
ikään kuin laulaa tasoitta-
malla alapinnan soraa, ja 
kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Ari Hakola oli yh-
dessä Miika Kesäniemen 
kanssa laittamassa suoda-
tinkangasta pohjalle.
Terho Riiho ajoi paikalle 
neljä sorakuormaa, jotka 
kylän nuorin yrittäjä Jere 
Hautalahti tasoitti koneel-
laan. Kuntoportaille tulee 
mittaa 60 metriä.
Tämä tietää koko kesäksi 
talkoita. Hakojärven kylä 
on tunnettu yhteishenges-
tään ja siitä, että talkoovä-
keä saadaan paikalle. Vielä 
lauantaina ei talkoolaisia 
paljon tarvittu, koska oltiin 
koneen kanssa liikkeellä.
Kuntoportaiden tieltä kaa-
dettiin puut: kaksi isoa 
mäntyä ja kuusi. Alueelta 
kaadettuja puita ja niiden 
oksia kävi pienimässä Timo 
Rinta-aho.
Nämä ovat todennäköi-
sesti Alavuden kaupungin 
alueella ensimmäiset varsi-
naiset kuntoportaat, joiden 
suosio on yleisesti kovassa 
kasvussa. Nämä kuntopor-
taat saavat myös ajanotto-
laitteet, joten voi ottaa ai-
kaa, kuinka kauan portaissa 

menee tai sitten voi juosta 
portaiden sivussakin.
Pohjat tulivat lauantaina 
tehdyiksi. Mursketta levi-
tettiin ja reunat siistittiin. 
Kesäniemi ja Hakola
pistelivät suodatinkankaita 
suoriksi.

Luontainen rinne

Kuntoportaita varten tulee 
kolme painekyllästettyä 
tolppariviä, noin 24 tolp-
paa. Miika Kesäniemi laski, 
että puuta menee 180 met-
riä.
Ajatus kuntoportaista on 
tullut kyläläisiltä. Yhtenä 
heistä oli Kaija Haapa-aho, 
joka ehdotti, eikö kyläyh-
distys rakentaisi kuntopor-
taita. Myös moni muu oli 
portaita kaipaillut.
Hakola oli varma, että kun-
toportaat tulevat kovaan 
käyttöön. Kylällä on kun-
toiluinnostus vain lisäänty-
mään päin. Kylätalolla on 
kuntosali, joka on ollut ah-
kerassa käytössä.
Paikka portaille on hyvä; 
koulun pihapiirin ja alaken-
tän välissä on kuin luontai-
nen rinnepaikka.
- Kun on akkuporakoneita 
ja pitkiä ruuveja, niin por-
taat syntyvät, tuumi Miika 
Kesäniemi.
Paljon on luvassa sahaamis-
ta. Kustannusarvio on por-
taille pikkuisen alle 20 000 
euroa. Kuudestaan ry:ltä 
on saatu avustusta, mutta 

vielä ei ole Ely-keskukselta 
tullut virallista päätöstä.
Talkootunteja arvioitiin 
kertyvän viisi sataa. Kuten 
kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Ari Hakola sanoi, 
yleensä kylällä on tehty 
hommat loppuun, kun on 
kerran aloitettu.
Kuntoportaat on suunnitel-
lut Simo Lamminaho, joka 
on piirtänyt myös kyläta-
lon. Sen rakentamisesta on 
tehty vähän joka vaiheesta 
videota, liki kolme tuntia. 
Kuntoportaidenkin vaiheis-
ta syntyy kuvia.

Todellinen harrastekeskus

Kuntoportaat tavallaan yh-
distää koulun alueen ja ala-
kentän, joka on todellinen 
Harrastekeskus. Alakentällä 
koulun takana voi harrastaa 
vuodenajasta riippuen jää-
kiekkoa, jalkapalloa, skeit-
tailua ja lähes mitä vain. 
Siellä on myös matonpesu-
paikka.
Koulun ja alakentän välissä 
sijaitsee Hakota, joka sekin 
on suosittu paikka.Vieressä 
on liiterirakennus vessoi-
neen. Kovaa kodan käyttöä 
kuvasi sekin, että sen roska-
saavi muovisäkkeineen oli 
täyttynyt, eikä ollut pitkä 
aika siitä, kun Hakola oli sen 
tyhjännyt.
Kyläyhdistyksen puheen-
johtajalle Ari Hakolalle tu-
lee kohta kolmekymmentä 
vuotta yhdistyksen toimin-

Hakojärven kuntoportaat valmiina syksyllä

Omana tilaisuutena järjestettiin Alavus-mitalien sekä ansiomerkkien jako Alavuden kau-
pungintalon valtuustosalissa. KUVA: Hanna Lassila

Tällä kertaa Alavus-mitaleja 
jaettiin kaksi. Alavus-mitalit 
saivat Eila Koskinen ja Pek-
ka Kaihoniemi aivan erik-
seen mitalien ja merkkien 
saajille järjestetyssä tilai-
suudessa, joka pidettiin 18. 
toukokuuta.
Alun pitäen niin mitalit kuin 
merkitkin piti luovuttaa val-
tuuston kokouksessa 16. 
maaliskuuta, mutta koro-
nan vuoksi tämä tilaisuus 
peruuntui. Tuolloin päätet-
tiin, että jos toukokuun ko-

Koskiselle ja 
Kaihoniemelle Alavus-mitalit

nassa. Kyläyhdistyksen hal-
litukseen hän tuli jo vuonna 
1994 ja on jo pitkään ollut
puheenjohtaja.
Monella yhdistyksellä on 
vaikeuksia saada nuorta 
väkeä mukaan toimintaan. 
Hakojärvellä tässä on on-
nistuttu.
Kun vieressä on metsää, 
sieltä oli luikerrellut työ-
maalle käärmeitä paistatte-
lemaan päivää.
Lauantaina niitä nähtiin 
neljä, ja yksi nousi Jere 
Hautalahden kaivinkoneen 
kauhaan.

Ari Hakola ja Miika Kesäniemi seu-
rasivat, että suodatinkangas pysyy 
suorassa. Kesä tietää heille paljon 
talkoita.

Hakojärven kylän nuorin yrittäjä 
Jere Hautalahti tasoitti koneellaan 
mursketta.

Terho Riiho ajoi neljä kuormaa 
mursketta 60 metrin kuntopor-
taiden pohjaa varten.

kous pidetään etänä, järjes-
tetään erillinen tilaisuus.
Tasavallan presidentin 
myöntämät Suomen Leijo-
nan ansioristit saivat Ulla 
Koivisto, Jari Kortesmäki ja 
Markku Viitala.
Suomen Valkoisen Ruusun 
ansioristin sai Timo Mylly-
mäki, joka ei päässyt pai-
kalle. Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitalin kul-
taristein on myönnetty Yrjö 
Paukkuselle. Myöskään hän 
ei voinut tulla paikalle.

Ansiomerkkejä luovutta-
massa olivat kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Toni Juurakko ja kaupun-
ginjohtaja Liisa Heinämäki. 
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Jari Kortesmä-
ki puhui merkkien saajien 
puolesta.
Mitaleja luovuttamassa oli-
vat Juurakko, Heinämäki ja 
Kortesmäki, joka puhui mi-
talien saajille.
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qr-koodi 
lehti-ilmoitukseen

Eepee S-market  
yhteisilmoitus 

luettavissa to-su 
myös internetissä: 

eepee.fi

Kuortaneen
S-marketissa

Alavuden ja
Ähtärin 
S-marketeissa

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

to-su etu

Valio
Kinuskikerma
laktoositon
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Pepsi Max
� x �,� l (�,��/l)
(sis. �,�� +
pantit �,��)

�,

��

kg
Hätälä
Lohifilee  
Norja

�,

��
Erä!

Tamminen Wanted
Naudan
Flak Steak n. ��� g
��� g (��,��/kg)

Fazer
Mango-valko-
suklaakakkurulla
��� g (��,��/kg)

�,

��

Atria Perhetilan
Kanan Ohutleike
nat. ��� g (�,��/kg)

�,

��

Hoviruoka
Vege Mustapapu-
pihvit � kpl
��� g (�,��/kg)

�,

��
Mansikka-
rasia
��� g (�,��/kg)
Espanja

�,

��

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

�,

��
� pkt

Kevään
juhliin...

to-su etu

��,

��
to-su etu

to-su etu

to-su etu

to-su etu

Erä!

Uutuus

to-su etu

VEGAANINEN

Erä!

Helluntaipäivä su ��.�. palvelemme normaalisti sunnuntain aukioloajoin.

VOIT TILATA RUOKAA SUORAAN 
KOTIIN PUHELIMITSE NUMEROSTA
0100 84 995 TAI SÄHKÖPOSTILLA 

KESKUS@KESKUSTAKSI.FI

(1,92€/puhelu + 0,25€/min). 

Keräilymaksu  6,90/tilaus ja toimitus 
alkaen 6€ lähialueelle <6km ja siitä 
pidemmälle aina + 1€/km.

Nouto myymälästä 
- Keräilymaksu  6,90/tilaus

Maksutapoina käy 
kortti ja käteinen,
ostoksista kirjautuu myös 
bonus ja maksutapaetu.

Tervetuloa Alavuden S-marketin puutarhamyymälä 
Somapihaan edullisille ostoksille...

KARTIO- JA 
TIMANTTI-
TUIJA
120 - 140 cm
paakkutaimi

19,95

ERÄ!

5,95

ERÄ!

Kekkilä
HAVU- JA 
RODOMULTA
40 l

Kekkilä
HAVU- JA 
RODOLANNOITE
800 g

8,95

ERÄ!

Rainbow
PUUTARHAMULTA 40 l

6 säkkiä

10,-

ERÄ!

Tarjous voim.

myös Ähtärin 

S-marketissa!
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Keskiviikkoiltana oli kaksi ryhmäohjaustuntia. Mira Heino-
nen siirteli laitteita niitä varten. Tarkoituksena osallistujien 
on käydä kahdellatoista pisteellä.

Tämä liike on vuorikiipeilijä, mutta ei pelkästään tätä 
tekemällä vuorelle kiivetä.

Harjoitushihnoilla saa muun muassa yläselkä- ja 
keskivartalotreeniä.

PT Mira Heinonen näytti, kuinka voimaköysi toimii.

Pieniä ihmeitä tehdään 
Toiminnallisessa sali Mirac-
lessa Alavudella. Sen laittoi 
pystyyn PT Mira Heinonen, 
joka näin toteutti haaveen-
sa.
Alkunsa sali sai siitä, kun 
hänen miehensä osti vara-
osaliikkeen seinän takana 
olevan ison hallitilan, jotta 
voi laajentaa myymäläänsä. 
Siitä lohkaistiin toiminnalli-
seksi saliksi 80 neliötä.
Varsinainen sali rakennet-
tiin pääsiäisenä. Salin väli-
neet Mira Heinonen tilasi 
jo menneenä suvena. Ky-
seessä ei ole perinteinen 
kuntosali, koska siellä ei 
ole normaaleja kuntosali-
laitteita. Poikkeuksen tekee 
aerobinen soutulaite, jolla 
saadaan liikkuvuutta läm-
mittelyksi.
Tulossa on vielä kesäkuus-
sa selkäpenkki. Muutamia 
tankojakin on vielä saapu-
massa.
Mira Heinonen siirteli kun-
tolaitteita. Illaksi oli tulossa 
ryhmäliikuntaa, jossa oli 
kaksitoista eri pistettä. Kak-
sitoista henkilöä on sopiva 
määrä saliin.
Itse hän pitää siitä, että hiki 
virtaa ja syke nousee. Kun 
nostaa kuntopalloja ylös ja 
laskee taas maahan, koko 
keholle tulee harjoitusta ja 

siinä sykkeen saa nouse-
maan maksimiin.
Lattialla on hyppyboxi, 
jonka päälle voi hypätä tai 
sitten ottaa askelia. Harjoit-
teet ovat eri tasoisia.
Askellukset voi aloittaa ta-
vallisella steppilaudalla.
Hyppyboxi, voimaköysi, 
kahvakuula, käsipainoja, 
kuminauhoja, harjoitus-
hihnat, tankoja, renkaat, 
jumppa- ja kuntopalloja. 
Siinä on esimerkkejä salin 
varustuksesta.
Mira Heinonen uskoo, että 
jokaisen keho ja lihakset 
alkavat tykätä liikkeestä, 
kunhan niitä riittävästi akti-
voidaan siihen.

Kortilla sisään ovesta

Ostamalla salikortin ja tie-
tyn määrän korttiin, pääsee 
jopa aamuviideltä harjoitte-
lemaan toiminnalliselle sa-
lille. Varaosaliikkeen ollessa 
auki sieltä saa yksittäisiäkin 
kerran käyntejä.
- Uusia asiakkaita velvoitan 
ottamaan ohjauksen, sanoi 
Mira Heinonen, joka toimii 
edelleenkin Kuntosali Au-
rassa personal trainerina.
Ohjaus on asiakkaan kan-
nalta turvallista ja siten 
voidaan minimoida mah-
dolliset vammat. Voidaan 

yhdessä katsoa, kuinka 
monta ohjausta kukin tar-
vitsee. Kokeneemmalle 
saattaa riitää yksi ohjaus, 
ja aloittelija tarvitsee viisi, 
koska kaikki on uutta.
Kun on käynyt ryhmäohja-
uksessa, tietää jo, mitä on 
mahdollista tehdä. Sellai-
selle voi antaa kortin suo-
raan, jos asiakas hallitsee 
hyvin liikeradat. Ohjelma 
on kuitenkin hyvä ottaaa, 
sillä yleensä treenaaja ha-
luaa tehdä vain ne muka-
vimmat liikkeet.
Ryhmäliikunnassa ollaan 
yleensä pari minuuttia 
yhdessä pisteessä. 20 se-
kuntia on työ, 10 sekuntia 
tauko ja tätä neljä kertaa. 
Heinonen näytti mallia voi-
maköydellä, joka on hänen 
mukaansa melko raskas, 
mutta sitäkin voi helpottaa 
tekemällä kevyemmin, jol-
loin köysi ei tee aaltoliikettä 
loppuun asti.
Toiminnalliseen saliin voi 
tulla minkä kuntoisena ta-
hansa. Kuten nimi Miracle 
kertoo, siellä voidaan tehdä 
lihaskunnolle ihmeitä.
Liikuntaa elämäntapana 
aloitteleville jo pelkästään 
liikkuvuusharjoitteet käyvät 
treenistä. Jokaisessa liik-
keessä ovat mukana myös 
vatsalihakset.

Jokainen saliasiakas saa liik-
kuvuusharjoitteet ja ne löy-
tyvät salin pöydältäkin, niin 
asiakkaan ei tarvitse tulos-
taa niitä. Niillä lämmitel-
lään ja avataan kehoa, jotta 
liikeradat itse treenissä ovat 
mahdollisimman puhtaat. 
Siten pystyy välttäään mah-
dollisia vammoja. Jäähdyt-
telyssä ne auttavat palautu-
maan nopeammin.
Jos on pieniä vammoja, 
tehdään liikkeet ottamalla 
ne huomioon. Jokainen on 
yksilö ja jokaiselle löytyy 
oma liike tai tapa tehdä se.

Koko ikänsä liikkunut

Koko ikänsä Mira Heino-
nen on liikkunut ja on ollut 
kiinnostunut liikunnasta. 
Vuonna 2018 hän valmistui 
personal traineriksi.
Hän on tätä ennen koulut-
tautunut ravintola-alalle ja 
työskenteli muun muassa 
Alavuden ABC:llä. Myös 
miehensä firmassa hän myi 
puoli vuotta varaosia.
Heinonen tekee myös ruo-
kavaliovalmennusta. Asi-
akas kypsyttelee yleensä 
pitkään ajatusta ottaa val-
mentaja. Siinä vaiheessa, 
kun hän ottaa yhteyttä, hän 
on jo asennoitunut tuleviin 
muutoksiin ja on siis valmis 
muuttamaan tapojaan.
PT-koulutuksen jälkeen 
Heinonen on opiskellut 
alaa vielä laajemmin. Ra-
vintopuoli on sinänsä laaja, 
ja jokaisen keho on vähän 
erilainen. Lähinnä testaa-
malla tietää, mikä kenelle-
kin sopii.
Keskiviikkona Miraclessa oli 
kaksi ryhmäliikuntaryhmää, 
samoin lauantaina. Kun nii-
tä on kahtena eri päivänä, 
se mahdollistaa useamman 
pääsyn.
Toiminnallinen sali tuli hy-
vään ajankohtaan. Ihmiset 
ovat jo halunneet ryhmä-
tunneille treenaamaan, 
kun kansalaisopistotkin 
loppuivat ikään kuin kesken 
kauden.
Oma poika pelaa pesäpal-
loa maakuntasarjassa. Mira 
Heinosta kiehtoisi saada 
koko hyväkuntoinen jouk-
kue ohjaukseensa.
Treenaamaan voi tulla mikä 
ryhmä tahansa, vaikka polt-
tariporukka.

PT Mira Heinonen liikuttaa pieniin ihmeisiin

Johannes Vetter heittää 
jälleen Kuortaneella, jos ko-
ronatilanne sen suo. KUVA: 
Tero Heiska

Mikäli koronatilanne sallii, 
niin saksalainen Johannes 
Vetter nähdään jälleen tänä 
vuonna Kuortaneen yleis-
urheilukentän heittovii-
valla. Vuoden 2017 maail-
manmestarilla on kova halu 
päästä kisaamaan ja 1.8. 
käytävä Kuortane Games 
tulee olemaan miehen tä-
män vuoden ensimmäinen
kilpailu Saksan ulkopuolel-
la.
- Näinä vaikeina aikoina olin 
erittäin mielissäni saadas-
sani kysymyksen kilpailla 
Suomessa.
Kuortane tulee todennäköi-

Vetter heittää jälleen Kuortaneella

sesti olemaan tämän vuo-
den ensimmäinen ulkomai-
nen kilpailuni.
Toivottavasti koronatilanne 
on merkittävästi parantu-
nut ja meillä tulee olemaan 
mahtava kisa Kuortaneella, 
sanoi Vetter.
Hänen mielestään kilpailut 
Suomessa ovat aina mat-
kan arvoisia.
Viime vuonna Vetter jou-
tui loukkaantumisen takia 
perumaan tulonsa Kuor-
taneelle, mutta vuodelta 
2016 miehellä on taskus-
saan voitto Kuortaneelta.
Vetteriltä on totuttu näke-

mään pitkiä yli 90 metrin 
heittoja, ja hänen 10 par-
haan tuloksen keskiarvo on 
91,40 metriä. Kuortaneella 
tuota maagista 90 metrin 
rajaa Vetter ei kuitenkaan 
ole onnistunut rikkomaan, 
mutta ehkä sen aika on elo-
kuussa.

Helatorstaina Kuortaneella 
pyöräiltiin. Hyvä ilma sai 
ihmiset pyörän päälle ja 
osanottajakortteja palau-
tettiin päivän aikana 385. 
Niiden perusteella hela-
torstaina ajettiin yhteensä 
9788 kilometriä.
Korttien kesken suoritetus-
sa arvonnassa OP Kuorta-
neen lahjoittama pääpal-
kinto, polkupyörä meni Olli 
Kuusistolle.
Suosituin reitti oli todennä-
köisesti Kuortaneenjärven 
ympäryslenkki.
Pisimmän reissun pyöräi-
li Hannu Holappa, 92 km, 
Sauli Lähteenmaa 70 km, 
Pertti Keski-Heikkilä 65 km, 
Juhani Puoliväli 65 km ja 
Reijo Laitila 60 km.

Kuortaneella pyöräil-
tiin helatorstaina
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Eläinpuisto Oy:n uusi toimitusjohtaja Arja Väliaho istahti kotieläinpuiston Suomen karjaan
kuuluvan lehmän viereen. Väliaho on eläinrakas. Hänelle eläimet ovat aina olleet tärkeitä.

Erityisesti karhukolmikko 
Kasper, Jesper ja Joonatan 
odottavat muiden eläinten 
tavoin jo yleisöä Ähtäri Zoo-
hon, joka aukeaa kesäkuun 
alusta. Uutena toimitus-
johtajana aloitti toukokuun 
alusta Arja Väliaho, jonka 
käydessä karhuaitauksen 
vierustoilla siellä häntä 
tuijottivat uteliaina koko 
karhuviisikko, josta vanhin 
Mimmi on jo pirteä 29-
vuotias.
Eläinpuiston ohella avautu-
vat kesäkuun alussa myös 
Hotelli Mesikämmen ja lei-
rintäalue.
Ylipäätään uusi toimitus-
johtaja Arja Väliaho uskoo, 
että tulevana kesänä suo-
sitaan kotimaan matkailua, 
jonka toivotaan tuntuvan 
myös eläinpuiston kävijä-
määrissä.
Ähtäri Zoossa matkailijoita 
odottavat myös Suomen 
kuulu pandakaksikko Lumi 
ja Pyry, jotka koettavat saa-
da uudelleen perheenlisä-
ystä ensi keväänä. Nyt yri-
tys kävi vasta harjoittelusta. 
Jos tämä onnistuu ”luomu-

na”, Ähtäri Zoo olisi tässä 
ensimmäisiä eläintarhoja. 
Ähtärin lähiopetukseen 
siirtyneillä peruskoulun 
luokilla on mahdollisuus 
kiertää eläinpuistossa sekä 
myös nähdä tämä bambua 
narskuttava kaksikko. Tämä 
oli pandoille samalla kuin 
totuttelua uusiin ihalijoihin, 
joita heille odotetaan saa-
puvan sankoin joukon Äh-
täri Zoon avauduttua.
Toimitusjohtaja Arja Väli-
aho on virkavapaalla Äh-
tärin kaupungin talousjoh-
tajan töistä puoli vuotta. 
Kun Eläinpuisto Oy kuuluu 
Ähtärin kaupungin konser-
niiin, talousjohtaja on hyvin 
selvillä eläinpuiston talous-
numeroista. Ähtärin Eläin-
puisto Oy:hyn kuuluu kolme 
yhtiötä: Ähtärin Eläinpuis-
to, Hotelli Mesikämmen ja 
Snowpanda-yhtiö.
Uusi toimitusjohtaja on 
tätä aiemmin toiminut 
Eläinpuisto Oy:n hallituk-
sen puheenjohtajana, joten 
siirto toimitusjohtajaksi ei 
ollut kovin suuri. Niin asiat, 
ihmiset kuin talouskin ovat 

tuttuja ja erityisesti eläi-
met, joista Väliaho on aina 
pitänyt.
Uutena hallituksen puheen-
johtajana aloitti Risto Sivo-
nen, jolle hänellekin koko 
matkailualue on tuttu.

Turvallisuusasiat huomi-
oon

Kun Ähtäri Zoo avataan, 
otetaan asiakkaiden tur-
vallisuus huomioon. Eri 
toimenpiteistä on laadittu 
pitkä lista, muun muassa 
asiakkaiden käsinpesu-
mahdollisuuksia lisätään 
eläinpuiston reiteille. Myös 
käsien desifinointipaikkoja 
tulee lisää.
Vesilintutalo, talli sekä ko-
tieläinpuiston navetta ovat 
suljettuina. Niihin saattaisi 
pakkautua suuri väkimäärä 
lähekkäin toisiaan.
- Eläinpuisto on tällainen 
luontokohde, jossa ollaan 
ulkona ja liikutaan väljästi, 
sanoi Väliaho.
Turvaväleihin ja turvallisuu-
teen kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Eläinpuiston reitti on luon-
topolkutyyppinen. Vahvuu-
tena on se, että siellä voi 
omaan tahtiinsa kävellä ja 
seurata kotimaisten eläin-
ten elämää. Opastuksia ei 
tänä kesänä ole.
Aluehallintoviraston ohjei-
ta noudatetaan, ja tämä 
pätee myös Hotelli Mesi-
kämmenen avaamisessa. 
Siihen varaudutaan, että 
siellä nautitaan take away-
aamupaloja.
Myös uimahalli ja keilahalli 
avautuvat kesäkuun alussa. 
Viimeistelyvaiheessa oleva, 
yksityisten omistama Sau-
namaailma avautuu sekin 
kesäkuun lopussa. Sauna-
maailma on oiva lisä Ähtä-
rin matkailutarjontaan.
Yleensä kevät tietää sitä, 
että eläinpuistoon syntyy 
paljon pentuja. Nyt siel-
lä röhkii pieniä porsaita ja 
Suomen karjaa on saatu 
kotieläinpuistoon yhtenä 
vasikkana lisää.
Sudet täyttivät juuri vuosia, 
joita juhlittiin perhepiirissä.
Eläinpuiston johtaja on 
päässyt katsomaan eläi-

Ähtärin eläinpuisto avautuu taas kesäkuussa

miä läheltä, kun on käynyt 
tutkimassa mahdollisia 
puiston kunnostuskohteita. 
Keväällä eläinpuistoon tuli 
uusi lumileobardi, joita on 
nyt tyttö ja poika.
Niillekin odotellaan aikaa 
myöten pentuja.
Life-hankkeessa metsä-
peuroja on ohjatusti siir-
retty luontoon. Nyt ensim-
mäinen vasa on syntynyt 
luonnossa.
Suunnitelmia on uusistakin 
eläimistä, mutta nyt keski-
tytään näihin.

Luokkaretket syksyllä

Keväällä Ähtärin matkailu-
alueella on ollut vipinää, 
kun sinne on saapunut 
linja-autolasteittain luok-
karetkeläisiä. Nyt ne puut-
tuvat, mutta toimitusjoh-
taja Arja Väliahon mukaan 
luokkaretkissä panostetaan 
syksyyn.
Tänä kesänä yhtenä kärki-
kohteena on leirintäalue. 
Leirintäalue on avoinna 
kymmenestä kymmeneen.
Siellä voi herkutella pitsoil-

la, joko take awaynä tai te-
rassilla syöden. Venelaituri 
siirtyy leirintäalueen ran-
taan.
Kotieläinpuisto on erityises-
ti lapsiperheille mieluinen 
paikka. Siellä voi taputella 
lampaita tai käydä terveh-
timässä laitumella olevia 
lehmiä aitauksen takaa.
Korona on luonnollisesti 
luonut omat haasteensa 
eläinpuistoyhtiön talou-
teen, kun ympäri vuoden 
avoinna ollut paikka on ol-
lut kevätkuukaudet kiinni.
- Meillä paras liikevaihto 
on tullut aina kesä-, heinä- 
ja elokuussa, joten vielä ei 
voi sanoa, kuinka tässä ta-
loudellisesti menee. Me us-
komme vahvasti siihen, että 
kotimaan matkailu lähtee
nousuun ja pystymme tur-
vallisesti tarjoamaan pal-
veluja lapsiperheille, totesi 
Väliaho.
Tämä on ollut etäopiske-
lussa ja etätöissä olleille 
lapsiperheille kova kevät. 
Heille iloa tuo käynti eläin-
puistossa.
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Myllymäen koulun kolmos- ja nelosluokkalaiset kävivät eläinpuistokierroksella ja 
nauttivat kevätpäivästä opettajansa Anu Heinänen-Keski-Kuhan kanssa.

Ähtärin eläinpiston eläimet odottavat jo yleisöä, erityi-
sesti karhut kaipaavat ihailijoitaan katsomaan niiden 
puihin kiipeilyjä ja muita temppuja. KUVA: Ähtäri Zoo

Toimitusjohtaja Arja Väliaho käveli kotieläinpuistoon, 
joka on lapsiperheiden suosikkipaikka ja myös idyllinen 
pihapiireineen.

Lumi-panda söi tyytyväisenä bambua. Pandatkin saivat Ähtärin koululaisia 
vieraiksi ennen varsinaista Pandatalon avausta kesäkuun alussa.

Ähtäri Zoo ja Puijo Peak Oy aloittavat yhteistyön 
kesäkuun alusta. Ähtäri Zoo ja kuopiolainen Puijo 
Peak Oy, Puijon torni, haluavat tarjota yhdessä in-
nostavaa tekemistä kotimaan matkailijoille.
Tekemistä yhdistävät samanlaiset tärkeät arvot, 
puhdas luonto ja kestävä kehitys. Yhteistyön ensim-
mäisessä vaiheessa keskitytään kotimaisiin
matkailijoihin. Toinen vaihe laajentuu käsittämään 
myös ulkomaiset matkailijat.
Käytännössä yhteistyö toteutetaan muotoilemalla 
ja paketoimalla tuotteet yhteensopiviksi sekä teke-
mällä markkinointiyhteistyötä, jolloin molemmat
yritykset näkyvät toistensa kohteissa.
Yhtenä tavoitteena on liikuttaa ihmisiä luonnossa 
elämyksiä tarjoten. Puijon mäen etelärinteellä oleva 
vanha luonnonsuojelualue rauhoitettiin jo vuonna
1928. Nykyinen on laajuudeltaan 208 hehtaaria. 
Puijo Peak - Nature Activity Parkin tavoitteena on 
edistää lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden lii-
kunnallisia ulkoilmaharrastuksia luontoa kunnioit-
taen.
Puijon vanha metsä tarjoaa upean ympäristön tä-
män päämäärän toteuttamiseen. Ähtärin luonnon-
mukainen eläinpuisto on samalla mielenkiintoinen
patikkaretki luonnossa ja ainutlaatuinen mahdolli-
suus tutustua lukuisaan määrään eri eläinlajeja nii-
den luontaisessa ympäristössä.
Molemmat kohteet tarjoavat kävijöilleen luonnon 
rauhasta kumpuavia elämyksiä, mahdollisuuden 
oppia uutta ja nauttia liikunnasta.
- Puijo Peak tuottaa mieleenpainuvia luontoelä-
myksiä ja omien rajojen koettelemista. Luonto on 
yhdistävänä tekijänä myös yli maakuntarajojen 
menevässä kumppanuudessa Ähtäri Zoon kanssa. 
Meille kuopiolaisille kumppanuus on haluttu toi-
mintamalli, iloitsi Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo 
Pirhonen.

Luonto henkireikä

Luontokohteet ovat olleet usealle suomalaiselle 
henkireikiä ja voiman antajia erityisesti näin poik-
keusoloissa.
- Voin ilokseni todeta, että Ähtäri Zoossa voi tur-
vallisesti liikkua tänäkin aikana. Eläimet jatkavat 
elämäänsä tavalliseen tapaan pandemiasta huoli-
matta.
Niiden touhuja seuratessa omakin mieli kevenee, 
sanoi Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki. 
Hänen mielestään Puijo Peak on kaikilla mittareilla 
Ähtäri Zoon luotettava ”veljmies”.

Puijo Peak 
Ähtäri Zoon 
kumppaniksi

Pirkanpohjan taidekeskus avautuu tulevana kesänä 
koronaepidemian vuoksi muuttunein aukiloloajoin.
Taidekeskuksen tälle kesälle suunniteltu 15 tekijää-
nykytaidenäyttely päätettiin yhdessä taiteilijoiden, 
Pirkanpohjasäätiön ja Ähtärin kaupungin kesken siir-
tää koronavirusepidemiasta johtuen ensi vuodelle.
Näyttelyn ajankohta on jo päätetty. 15 tekijää esittäy-
tyvät Ähtärissä 5.6.- 5.9.2021.
Tänä kesänä taidekeskus avataan heinäkuussa neljä-
nä päivänä, ja lisäksi on kaupunkifestivaali Ylävesien 
yössä perjantaina 28.8. Elo-lokakuussa taidekeskus 
ottaa taidekeskukseen ryhmiä ennakkotilauksesta.
Taidekeskus on avoinna la-su 11.-12.7. kello 12-18 ja 
to-pe 16.-17.7. kello 12-18.
Valmistunutta ohjelmaa tämän vuoden kaupunkifes-
tivaaliin on esiintymislava Kultaisen korin avajaiset, 
Senioripuiston avajaiset, lasten suosikkien Mimin ja 
Kukun esiintyminen, Ähtärin ”kaupunginorkesteri” 
Sugardamsin keikka, opastuksia, yöeloluva, yökirjas-
to, kajakkikokeilut, pelit ja näyttely. Lista täydentyy 
koko ajan ja valmis ohjelma julkaistaan elokuun puo-
livälissä.
Vapaa-aikatoimenjohtajan Marika Puntalan mukaan 
siiihen saakka ehtii mukaan tapahtumajärjestäjäksi. 
Ähtärin kaupungin vapaa-aikapalvelut koordinoi kau-
punkifestivaalia, mutta toivottaa yritykset, yhdistyk-
set, yhteisöt, vapaat toimintaryhmät ja yksityishenki-
löt mukaan tapahtumaa järjestämään.
Ilmoittautua voi tapahtuma- ja kulttuurituottaja Su-
sanna Laitalalle tai vapaa-aikatoimenjohtaja Marika 
Puntalalle.

Pirkanpohja 
muuttunein 
aukioloajoin
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Asiakkuusneuvoja Janita Moisio palvelee Tuurin konttorissa ja vastaa lähinnä siellä rahoi-
tusasioista, mutta niiden ohella hän tarjoaa säännöllisen säästämisen mahdollisuutta.

Alavuden Seudun Osuus-
pankki on yksi maan kär-
kipankkeja siinä, kuinka 
paljon siellä tehdään sään-
nöllisen säästämisen sopi-
muksia. Viime vuonna tuo 
luku oli 407 kappaletta.
Viime ajat ovat osoittaneet, 
miten nopeasti asiat ympä-
rillä muuttuvat ja miten tär-
keää on varautua omassa 
elämässä yllättäviin muu-
toksiin. Tähän yksi hyvä 
vastaus on säännöllisessä 
säästämisessä.
Näitä sopimuksia oli pan-
kissa maaliskuun loppuun 
mennessä tehty jo 144. 
Tahti jatkuu mukavasti.
Alavuden Seudun Osuus-
pankin toimitusjohtajan 
Jussi Ruuhelan mielestä 
säännöllisen säästämisen 
merkitystä oman talouden 
hallinnassa ei ole korostet-
tu turhaan.
- Jokaisen suomalaisen, 
jolla on säännöllisiä tuloja, 
tulisi mahdollisuuksiensa 
mukaan siirtää säästöön 
kukausittain jokin raha-
määrä. Sen ei tarvitse olla 
suuri; kuukausierä voi olla 
esimerkiksi 20 euroa kuu-
kaudessa.
Kysymyksessä ei Ruuhelan 
mielestä ole pelkästään va-
rautuminen niin sanotun 
pahan päivän varalle, vaan 
sen myötä avataan polku 
tukevammalle taloudelle ja 
pitkällä aikavälillä vauras-
tumiselle ja taloudelliselle 
turvallisuudelle.
Asian ajankohtaisuudesta 
kertoo se, että asiakkaiden 
valmius säännölliseen sääs-
tämisen aloittamiseen on 

selkeästi lisääntynyt. Tänä 
päivänä säännöllistä säästä-
mistä ei aloiteta pelkästään 
itselle, vaan usein säästä-
miseen ryhdytään kaikkien 
perheeseen kuuluvien osal-
ta samalla kertaa.
- Tavallista on myös se, että 
isovanhemmat avaavat 
säännöllisen säästämisti-
lin lastenlapsilleen, koska 
heille säästöön kertyneillä 
euroilla voi myöhemmissä 
elämäntilanteissa olla suuri 
merkitys, sanoi Ruuhela.
Esimerkiksi oman asunnon 
hankinnan rahoittamista 

rajoittaa enimmäisluoto-
tussuhde, jonka mukaan 
myönnettävän luoton mää-
rä saa olla lain mukaan 
enintään 85 prosenttia va-
kuuksien käyvästä arvosta, 
ja ensiasunnon ostajalle se 
on 95 prosenttia.
Näissä tilanteissa kertyneet 
säästöt auttavat rahoituk-
sen saamisessa.

Lapsille säästöä säännölli-
sesti

Vaikka rahoitus on asiak-
kuusneuvoja Janita Moi-

sion vastuualuetta Alavu-
den Seudun Osuuspankin 
Tuurin konttorissa, hän 
tarjoaa myös säännöllistä 
säästämistä. Juuri nyt on 
erinomainen aika aloittaa 
säästäminen.
- Osana rahoitusta säännöl-
lisestä säästämisestä tulee 
mainittua asiakkaalle, sanoi 
Moisio.
Asiakkaat ovat hyvin tart-
tuneet tähän mahdollisuu-
teen. Melkein kaikki sa-
novat, että on tätä joskus 
miettinyt.
Hän tuumi, ettei ole sijoit-

Säännöllinen säästäminen sopii kaikille
tamisen ammattilainen, 
mutta hän on itsekin sään-
nöllinen säästäjä. Vuosi 
vuodelta hän sanoi oppi-
vansa ja innostuvansa tästä 
aina vain lisää. Kun vuosien 
aikana nipistää säästämi-
seen jonkun summan, sitä 
tuskin kukaan katuu.
Tilisäästämisessä summa 
ei ole vaikkapa enää kym-
menen vuoden kuluttua 
arvoltaan välttämättä enää 
sama. Pankilla on säännöl-
liseen säästämiseen tarjota 
hyvinkin erilaisia ratkaisuja.
Ähtärissä asuva Janita Moi-
sio on itse kahden pienen 
lapsen äiti. Säännöllisen ra-
hastosäästämiseen innos-
taminen lapsillekin on siksi 
hänen sydäntänsä lähellä. 
Perhe asustaa Ähtärin kes-
kustassa 70-luvun omakoti-
talossa, jota on kunnostettu 
ja laajennettu.
Janita Moisio arveli, että 
vanhojen talojen arvo kun 
on koko ajan laskusuun-
tainen, niin mahdollisessa 
myyntitilanteessa siitä ei 
välttämättä kerry varalli-
suutta niin paljon, kun on 
itse lainaa lyhentänyt. Sen 
vuoksi on tärkeää jokaisen 
säästää koko elämän ajan 
ja aloittaa säästäminen vii-
meistään asuntolainaa ot-
taessaan.
Lapsille rahastosäästämi-
sessä riittää aivan pienikin 
summa koko hänen varttu-
misensa ajan. Lapset tarvit-
sevat isojakin summia esi-
merkiksi ajokorttia varten. 
Moisio sekä tilisäästää sekä 
myös rahastosäästää lapsil-
le eli tavallaan korvamerkit-

see rahaa heille.
Säästämistä voi koko ajan 
muokata. Moision mukaan 
tärkeintä on säännöllisyys. 
Rahastosäästäminen on 
edullista; kuluja siinä ei tar-
vitse pelätä.

Kaikilla oikeus vaurastua

Yksi tärkeä säännölli-
sen säästämisen muoto 
on asuntosäästöpalkki-
ojärjestelmän mukainen 
ASPsäästäminen, joka on 
nimenomaisesti tarkoitettu 
tukemaan nuorten 15-40-
vuotiaiden ensiasunnon 
ostamista.
Tilisäästämisen ohessa ta-
vanomaisia säästämisen 
muotoja ovat säästäminen 
rahasto- ja henkivakuutus-
tuotteiden kautta. Näiden 
etuna on se, että tavoittee-
na on pääoman kartuttami-
nen myös tuotoilla.
Hyvänä piirteenä on myös 
se, että esimerkiksi rahas-
totuotteisiin kuukausittain 
säästettäessä hankinnat 
jakaantuvat pitkälle aika-
jaksolle, eikä oikeaa sijoi-
tusajankohtaa tarvitse erik-
seen miettiä.
Kuten Alavuden Seudun 
Osuuspankin toimitusjoh-
taja Jussi Ruuhela totesi, 
kaikilla on oikeus vauras-
tua ja säännöllinen säästä-
minen antaa siihen hyvän 
mahdollisuuden.
- Säännöllinen säästäminen 
on väylä vaurastua, ja se 
perustuu muuhunkin kuin 
vain tuuriin.

Paketti- ja enimmäismas-
saltaan enintään 3500 kg 
matkailuautoilta poistuu 
ajoneuvokohtainen nope-
usrajoitus. Kevytperävau-
nua vetävän henkilö- tai 
pakettiauton suurin sallittu 
nopeus on 100 km/h.

Uuden tieliikennelain myö-
tä paketti-, ruumis-, huol-
to- ja enimmäismassaltaan 
enintään 3500 kg matkailu-
autoilta poistuu ajoneuvo-
kohtainen nopeusrajoitus. 
Niillä noudatetaan tie- tai 
aluekohtaisia nopeusrajoi-
tuksia kuten henkilöautoil-
la.

Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020 
– ajoneuvokohtaisia nopeuksia poistuu 
ja kevytperäkärryn kanssa saa ajaa 100 
km/h

Yli 3500 kg matkailuauton suurin sallittu nopeus on 
lähtökohtaisesti 80 km/h 

Jos nykyaikaisessa matkailuautossa on lukkiutumat-
tomat jarrut sekä turvavyöt ja istuimien pääntuet kai-
killa ajon aikana käytettävillä istuimilla voi matkailu-
auton nopeus olla myös 100 km/h. Turvavarusteiden 
olemassaolo on todettava muutos- tai rekisteröinti-
katsastuksessa ja nopeudesta tehdään auton rekiste-
ritietoihin merkintä.

Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton 
suurin sallittu nopeus on 100 km/h

”Helpoiten nopeuden pystyy tarkastamaan rekiste-
röintitodistuksesta tai Traficomin Oma asiointi -pal-
velusta. Jos peräkärryn ajoneuvoluokka on O1, saa 
ajaa 100 km/h”, vinkkaa Traficomin johtava asiantun-
tija Jussi Pohjonen.

Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus

Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus, jota ei saa 
alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. ”Näin rajoi-
tetulla tiellä tai kaistalla ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka 
rakenteellinen nopeus on alle merkillä osoitetun vä-
himmäisnopeuden. Vähimmäisnopeusmerkin on tar-
koitus pitää tietyn luokan ajoneuvot poissa tietyiltä 
teiltä tai kaistoilta”, tarkentaa Pohjonen.  

Vähimmäisnopeus päättyy.

Vähimmäisnopeus.

Alavudella Tusan alueelle 
rakentuvalla Aurinkorannan 
uudella asuinalueella on 
hyvässä vauhdissa kunnal-
listekniikan rakentaminen. 
Aurinkoranta sijaitsee aivan 
Alavuden keskustan tun-
tumassa Alavudenjärven 
itärannalla. Kaiken kaikki-
aan alueelta tulee myyntiin 
yhteensä 14 tonttia, joista 
kaikilta avautuu järvimai-
sema. Aurinkorannan alue 
tarjoaakin täysin ainutlaa-
tuiset puitteet oman kodin 
rakentamiselle.
Aurinkorannan tontit myy-
dään vaiheittain Huuto-
kaupat.com-palvelussa ja 
ensimmäiset kuusi tonttia 
ovat jo myynnissä. Näiden 
ensimmäisten tonttien 
myyntihinta sisältää tontille 
rakennetun valokuituyhtey-
den, mikä mahdollistaa eri-
laiset digitaaliset palvelut 
sekä vaativienkin etätöiden 
tekemisen kotoa käsin.
Niittytien tonttien osalta 
kunnallistekniikka valmis-
tuu niin, että päävesijohto 

Alavuden Aurinkorannalla rakennetaan 
kovaa vauhtia kunnallistekniikkaa

Lisätietoja: K i m m o 
Toivola, maankäyttöinsi-
nööri puh. 044 550 2730
kimmo.toivola@alavus.fi

kytketään tällä viikolla ja ke-
säkuun alkupäivinä tonteil-
le tehdään massojenvaih-
to. Niittytien tontit ovatkin 
valmiita rakennettavaksi jo 
ennen juhannusta.

Lisätietoja tonteista ja 
huutokaupasta osoitteesta 
www.alavus.fi/aurinkoran-
ta
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                                huom. MAINOSTAJA,

TIESITHÄN ETTÄ LEHTEMME JAETAAN ILMAISEKSI                      
                 JOKA TALOUTEEN - JOKA TORSTAI.

    Ota yhteyttä: 0400 615 688 tai info@lakeudenportti.com

 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

Kun eläinpuisto aukeaa kesäkuun alussa, saattavat vasat-
kin olla jo näkösällä.

Vasojen isä on villihirvas Kalle-Juhani, joka tuli Ähtäriin rei-
lu vuosi sitten Lauhanvuoren totutustarhasta.

Äitienpäivänä Ähtärin eläin-
puistossa alkoi vasakausi, 
kun ensimmäinen vasa syn-
tyi metsäpeuroille. Tämä oli 
poika. Muutaman päivän 
päästä syntyi myös toinen 
vasa, tällä kerralla tyttö.
Vasat syntyivät eri emil-
le, sillä metsäpeura tekee 
pääsääntöisesti vain yhden 
vasan.
Nämä vasat ovat osa Met-
säpeura LIFE-hanketta. 
Ihmettelyä saattaa tulla 
luppakorvista, joka johtuu 
korvaan nähden melko 
suuristä korvamerkeistä. 
Korvat suoristuvat vasojen 
kasvaessa.
Nämäkin vasat osallistuvat 
LIFE-hankkeeseen ja lähte-
vät jossain vaiheessa vie-
rotusiän jälkeen totutustar-

hoille. Koska totutustarhat 
ovat kooltaan todella isoja, 
saavat kaikki syntyvät vasat 
melko suuret korvamerkit, 
jotta yksilöt on helpompi 
tunnistaa myös pitemmän 
matkan päästä.
Vasojen isä on villihirvas 
Kalle-Juhani. Se tuli eläin-
puistoon reilu vuosi sitten 
Lauhanvuoren totutustar-
hasta. Sinne se oli alun perin 
haettu Kuhmosta tuomaan 
uusia geenejä totutustar-
han metsäperuoille.
Hommansa hoidettuaan 
Kalle-Juhani muutti Ähtä-
rin eläinpuistoon ja pääsi 
tuomaan geenejään myös 
eläinpuiston geenikantaan. 
Nämä nyt syntyneet vasat 
ovat Kalle-Juhanin ensim-
mäiset jälkeläiset eläinpuis-

Metsäperojuen vasoja eläinpuistossa
tossa.
Ähtärissä eläinpuisto ava-
taan kesäkuun ensimmäi-
senä. Vasatkin saattavat 

olla jo näkösällä. Tosin emät 
suojelevat niitä kovasti elä-
män alkutaipaleella.
Metsäpeuroja elää vain 

Suomessa ja Venäjällä. Yksi 
syy metsäpeurakannan 
taantumiseen ovat peto-
kannat, kuten sudet.

Metsäpeura kuuluu Suo-
men alkuperäiseen lajis-
toon.

Aino ja Arvo Mursulan säätiön apurahat saivat Linnea Uusitalo ja Aino-Kaisa Vehkakoski 
sekä etänä tilaisuudessa ollut Reetta Kataja.

Mursulan säätiön 
apurahat kolmelle

Kaksi nuorta musiikinopis-
kelijaa ja yksi ammattilai-
nen saivat tämänkertaiset 
Aino ja Arvo Mursulan sää-
tiön apurahat, jotka jaettiin 
maanantaina. Apurahan 
saajina olivat Linnea Uusita-
lo ja Aino-Kaisa Vehkakoski 
sekä Lapin kamariorkeste-
rin ensimmäisenä konsert-
timestarina toimiva Reetta 
Kataja, joka oli pohjoisesta 
mukana etäyhteydellä.
Aino ja Arvo Mursulan ra-
hasto on perustettu aika-
naan 1983 ja muuttui sää-
tiöksi 2003. Säätiö myöntää 
hakemusten perusteella 
kerran vuodessa apura-
haa lahjakkaille Alavudella 
asuville tai paikkakunnalta 
lähtöisin oleville musiikin 
opiskelijoille sekä teolli-
seen valmistukseen sopi-
vien tuotteiden keksijöille. 
Keksinnön tulee olla paten-
toitu.
Säätiön puheenjohtaja Las-
se Kataja kertasi säätiön 
historiaa. Pääosa säätiön 
apurahojen saajista on ol-
lut musiikin opiskelijoita, 
mutta myös muutama on 
saanut apurahan keskin-
nöistään.
- Säätiö on yli 20 vuotta ja-
kanut rahaa hakemusten 
perusteella, laski Kataja.
Kohta 15-vuotias Linnea Uu-

sitalo on harrastanut seitse-
män vuotta huilunsoittoa ja 
siinä ohessa urheilua. Alun 
pitäen hän innostui pianon-
soitosta, mutta huilu vei sit-
ten mennessään.
Yläkoulun kasiluokkalainen 
jatkaa musiikkiopintoja sy-
ventäviin opintoihin.
Aino-Kaisa Vehkakoski 
aloitti musiikkiopistossa 
jo 6-vuotiaana. Hän on jo 
kymmenen vuotta soitta-
nut viulua. Perhe on mu-
sikaalista, ja isoisä oli peli-
manniviulisti.
Hän käy lukion ensimmäistä 
ja etänä, kuten molemmille 
musiikkiopinnot ovat tänä
koronakeväänä sujuneet 
etänä. Vehkakoski on lisäksi 
nuorisovaltuustossa. Hän 
myös toisinaan ratsastaa.
16-vuotias opiskelee mu-
siikkia jatkossa opistota-
solla ja on todennäköisesti 
siirtymässä isompaan or-
kesteriin soittamaan Seinä-
joelle.
Apurahat jatkavat harrasta-
mista eteenpäin.

Reetta Kataja konsertti-
mestariksi Kokkolaan

Rovaniemellä Reetta Kataja 
on toiminut Lapin kamari-
orkesterin ensimmäisenä 
konserttimestarina vuo-

desta 2013 saakka. Nyt hän 
on heinäkuun alusta vaih-
tamassa orkesteria. Hän 
aloittaa tuolloin Keski-Poh-
janmaan kamariorkesterin 
vuorottelevana ensimmäi-
senä konserttimestarina, 
joten hän on tulossa lä-
hemmäksi Alavutta.
Reetta Kataja ynnäsi, että 
hän on soittanut viulua 29 
vuotta, hänkin ensin Etelä-
Pohjanmaan musiikkiopis-
tossa. Ammatissa hän ollut 
virallisesti jo kymmenisen 
vuotta.
Hän valmistui Saksasta 
2012 maisteriksi Elina Vä-
hälän luokalta.
- Muusikon ammatti on 
ikuista opiskelemista, hän 
tuumi.
Hän oli jo pitkään ajatellut 
lähtemistä haistelemaan 
ja fiilistelemään musiikin 
maailmaa ulkomaille ja 
paikaksi valikoitui monen 
säveltäjämestarin Wien, 
milloin sinne sitten voikaan 
mennä.
Vielä sattui niin, että Vähälä 
valittiin Wienin musiikki-
korkeakoulun professoriksi. 
Näin matkalla voivat lyödä 
kättä mentorointi, viulutun-
nit sekä konserteissa käyn-
nit. Wienin matkaan hän 
aikoo käyttää apurahansa.
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VUOKRATAAN            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT

   VUOKRATAAN
 KAKSIO, KOLMIO, 
      ALAVUDEN
    KESKUSTASTA

            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
          E-L ALAVUS , ABC Bingo, peruttu toistaiseksi. 

Alavuden syöpäkerhon tiedote : Korona viruksen tartunavaaran 
vuoksi emme kokoonnu toistaiseksi .Ilmoitamme kunnes taas 
saamme luvan kokoontua. 
Suomenselän Invalidit ry: kevään keilavuorot, boccia ja hyvän 
mielen kerhot peruttu toistaiseksi.

SUOMENSELÄN PEGASUS: Tähtitornin aukiolot tältä keväältä pe-
rutaan koronavirustaudin yleistymisen vuoksi.

MLL Töysän perhekahvila on suljettu toistaiseksi.

Eläkeliitto Kuortaneen yhdistys ry. Jos tarvitset apua digilaittei-
den kanssa, niin soita numeroon 0400-4325620/Teemu Majasaa-
ri. Palvelu on ilmainen.

Alavuden seudun AVH-kerhon toiminta tauolla toistaiseksi. Seu-
raamme tilannetta ja pyrimme järjestämään perinteisen kevät-
ruokailun Touko-Kesäkuussa

Töysän Karjalaiset ry tiedottaa: Kerhot, tapaamiset ja kokoukset 
on peruttu keväältä. Lumivaarajuhlaa Töysässä 16.8.2020 valmis-
telemme. Seuratkaa ilmoitteluamme tällä palstalla! "Isovanhem-
piamme käskettiin jättämään kotinsa lopullisesti, sinua pyydetään 
pysymään kotona toistaiseksi. Kyl sie pärjäät." Lisätied. 0500 775 053

VUOKRATAAN ASUNTO (ent. Pollarin koulu)

Kysy lisää ! 0400 320 682

             E-L TÖYSÄ tiedottaa: ”Digikioski puhelinpalvelu ikäihmisil-
le. Onko salasana hukassa, eikö sähköposti lähde? Miten soittaa 
videopuhelu? Digikioski auttaa arkisin klo 09-15 välillä. Soita 044 
432 5620. Palvelu on maksuton, normaali puhelumaksu.” Eläke-
liitto/Etelä-Pohjanmaan Opisto. Terveisin Teemu Majasaari.

ALAVUDEN SEUDUN SYDÄNYHDISTYS tekee kesäretken Porvoo-
seen 21.-22.7.2020.Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset: Erkki 
Kätkä 0407659034.Retken kokonaishinta 200e/hlö.JOS KORONA 
SALLII.

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY Kevään ja kesän kaik-
ki yhteiset tapaamiset peruttu. Jatketaan syksyllä  kun Korona-
tilanne selkiytyy ja rajoitukset helpottavat.  Hyvää kevään jatkoa 
ja pitäkää huolta itsestänne.

Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin kuulovammaiset Kuulokojei-
den huoltopalvelu on muuttunut 1.4..2020 lähtien. Kuusiolinna 
Terveys OyYmmälläsä, jokaisella terveysasemalla on kuulokojeille 
lähetys- ja palautuspiste. Asiakas täyttää kuulokojeen huoltolähet-
teen, kun tuo kuulokojeen lähetyspisteelle Alueella kulokojeiden 
pienemmät  huollot hoitaa audionomi Alavuden terveysasemalla 
ja suuremmat menevät keskussairaalaan kuulokeskukseen, puh. 
06-415454. Palvelu kuuluu kuulokuntoutuspalveluihin. Jokaisella 
terveysasemalla on kuulonyhdys henkilö, joka neuvoo kuulokoje-
huollossa. Vanhat kuulokojeet aina audionomi Riitta Ojaharjulle, 
puh. 040-643 3852. Kuulokojeen pattereita voi hankkia Pirkolta! 
Soitellaan, puh. 0400-681647. Jäämme odottelemaan kuuloker-
hojen kokoontumisia. Hyvää kevättä!

APV JALKAPALLO – Verkkarit/tuulipuvut taas mahdollista hankkia 
vanhalla systeemillä. Verkkarit aikuiset housu 29e ja takki 38e, 
junnut housu 25e ja takki 34e sekä tuulipuku aikuiset housu 29e 
ja takki 40e, junnut housu 25e ja takki 38e. Mallit Urheiluaallossa, 
joka hoitaa tilauksen, myynnin ja toimitukset. Ensimmäinen tilaus 
tehdään maanantaina 1.6.2020.

Hyvän Tuurin

SILMÄLASI
TUURI p. (06) 5125 441

ma-pe 10-17 
la 10-16 

Mitkä 
tahansa 

Päivittäiset
 OPTIKKO-
PALVELUT,
silmälasien
huollot ja
korjaukset Kauden 2020

AURINKOLASIT

-30% -30%
-30%-30%-30%

-20%

ja silmälasien ostajalle 
polaroidut suncover-AURINKOLASIT 

KAUPAN PÄÄLLE!

voimakkuuksilla tai ilman

KOTIMAISILLA linsseillä
SILMÄLASIT

SILMÄLÄÄKÄRIN
 VASTAANOTOT:
SU 31.5. ja SU 14.6.

Varaa aika! p.(06)5125441

KATSEET KESÄÄN

Sulkavankylän Urheilun Tuki ry:n vuosikokous to 4.6 klo 19 Ur-
heilutalolla, Koskipääntie 31 Sulkavankylä. Tervetuloa!

Töysä-Seuran tiedotuksia. Töysä-Päivä järjestetään 2.8. Museolla 
pärekattotalkoot heinäkuussa. Töysän museo avoinna heinäkuus-
sa. Kotiseudun Kasvot nro 14 on ilmestynyt. Tarkemmat tiedot 
kotisivulta www.toysa-seura.fi.

Suomenselän Samoilijat ry Kaikille avoin ja maksuton 4-osainen 
suunnistuksen lajikokeilu kaikenikäisille alkaa pe 5.6.2020 klo 
18.00 sairaalan parkkipaikalta aiheena kartta, maaston ja kartan 
merkit ja kartan suunnastaminen. Harjoituspaikalla on rastilippu 
tien varressa opasteena. Kompassin puute ei ole este, sillä sen 
saa lainaksi ohjaajilta. Turvavälit huomioidaan. Kts. lisätiedot fa-
cebookista @suomenselansamoilijat (julkinen).

Suomenselän Samoilijat ry Toimintamme jatkuu. Maanantaiset 
sauvakävelyt alkavat 1.6.2020 klo 9.00 lähikontakteja välttäen pi-
tämällä turvavälit. Kokoontuminen keskustan pururadan alailmoi-
tustaululla. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.
Suomenselän Samoilijat ry Perinteiset keskiviikkopyöräi-
lyt alkavat 3.6.2020. Pyöräily kahdessa ryhmässä; klo 17.00 
verkkaisemmat pyöräilijät ja klo 18.00 reippaammin pol-
kevat. Lähtö Puistolan edustalta, Puistotie 4. Varusteina 
kypärä, heijastusliivi ja juomapullo. Reitti: Puistotie-Vier-
totie-Hankolantie-Museotie-Virtaintie-Myllymäentie-Salmelan-
tie-Santamäentie-Karhunkierros-Nallenpolku-Moksunniemen 
laavu-Moksuntie-Karhunkierros-Santamäentie-Salmelantie-Myl-
lymäentie-Virtaintie-Oikotie-Puistotie. Makkaratarjoilu Moksun-
niemen laavulla.  Tervetuloa entiset ja uudet pyöräilijät turvavälit 
huomioiden.

Suomenselän Samoilijat ry Kaikille avoin ja maksuton Kajakkime-
lonnan lajikokeilu ma 8.6.2020 ; 1. ryhmä klo 18.00 ja 2. ryhmä 
klo 19.00 Ähtärissä Ouluveden Lamminkujan uimarannassa Pöy-
hösen alueella. Mukaan mahtuu 7 hlö/ryhmä. Ikä vähintään 13 
vuotta ja koko S – XL. Alle 18-vuotiaat huoltajan luvalla. Ilmoit-
tautumiset (välttämätön) ja tiedustelut puh. 040 5452 913/Tapio. 
Säävaraus. Turvavälit huomioidaan. Kts. lisätiedot facebookista @
suomenselansamoilijat (julkinen).

TÖYSÄN TALSIJAT: Kevätkokous/parlamentti Heikin tuvalla 9.6 
klo 19.00. Esillä sääntömääräiset asiat ja suunnitellaan tulevaa 
toimintaa. Arvontaa talven aikana hiihtotapahtumissa mukana 
olleiden kesken. Kaikki tervetulleita. Tied. Markku Akonniemi 
0400262574

APV JALKAPALLO – P8-joukkueen (2012 syntyneet) ja Pallokoulun 
(2013 ja myöhemmin syntyneiden) aloituspalaveri maanantaina 
1.6.2020 klo 18 keskustan kentällä (HUOM !!  Paikka). Ilmoittautu-
miset etukäteen Mikko Järvenpää/mijarve@gmail.com tai timo.
raisio@galileo.fi myös paikanpäällä voi ilmoittautua. Pelaajien 
ei tarvitse olla ensimmäisessä kokoontumisessa paikalla, mutta 
ainakin toinen kaikkien halukkaiden vanhemmista olisi hyvä olla 
paikalla. Pallokouluun voi osallistua myös 2012 syntyneet, jotka 
eivät halua mukaan joukkuetoimintaan.

         Eläkeliitto Alavuden yhdistys, Eläkeliitto käynnistää 50-
vuotisjuhlavuotensa merkeissä yhdistyksillensä jäsenhankintakil-
pailun 1.5.-31.12.2020. EL:n jäsenet voivat osallistua kilpailuun 
hankkimalla omalle yhdistykselleen yhden tai useamman jäsenen 
ko. ajankohtana ja kirjaamalla heidät jäsenhankintalomakkee-
seen, joita saa pj. Lasse Anttilalta, 0400866549 tai Eeva Huhtalta, 
0407383932. Eläkeliitto arpoo kaikkien jäsenhankintaan osallistu-
neiden kesken ensi vuoden alussa Lehmirannan lomia sekä palkit-
see lisäksi eniten jäseniä hankkineen henkilön. Lisäksi Alavuden 
yhdistys antaa jokaiselle, joka hankkii tänä vuonna uuden jäsenen 
ja jäseneksi liittyvälle kahvipaketin. Onnea jäsenhankintaan. Toi-
vottavasti pian pystymme aloittamaan toimintamme. 

Hirvikävelyt Alavuden Länsimajalla pe.5.6 klo. 18.00. Lisät. Puh. 
040-5858151.
          E-L Töysä: Kesäboccia alkaa keskiviikkona 3.6. klo 12-14 
Iivarin kentällä. Lenkkeilyt aloitetaan Iivarin pururadalla tiistaina 
9.6. klo 12. ja mahdollisesti joka toisella viikolla heitetään Fres-
beegolfia Iivarin radalla Liikuntaryhmä, Voimaa vanhuuteen, VESITORNIN TOIMITILAN 

VERANNALLA TO 4.6. KLO 11.00 – 12.00, OHJAAJANA RAAKEL 
VILJANMAA  KAHVITTELU. Lauletaan Suvivirsi.  Tervetuloa! Tiistaina 2.6 reserviläisnaisilla ja reserviläistoiminnasta kiinnos-

tuneilla naisilla mahdollisuus tutustua kivääriampumiseen Länsi-
puolen radalla (Sikosaarentie 940, opasteet perille) klo 18 alkaen. 
Kuulosuojat ja makuualusta mukaan.

Mies vangittiin epäiltynä Ähtärin viime viikon torstain vas-
taisena yönä sattuneista tulipaloista.
Hänet otettiin kiinni heti torstaina epäiltynä palojen sytyt-
tämisestä.
Pelastuslaitos hälytettiin aamuyöllä hieman yhden jälkeen 
Saukontielle, jossa roihusi täyden palon vaiheessa omako-
titalon ulkorakennus. Rakennuksessa oli autotalli ja sau-
na, jotka tuhoutuivat palossa täysin, samoin pihassa ollut 
auto.
Noin kello 2.40 oli muutaman sadan metrin päässä syttynyt 
kerrostalon ulkovarasto tuleen.
Arviolta 30 neliön rakennus tuhoutui osittain, mutta jäi kui-
tenkin pystyyn.
Aaamulla tuli tieto vielä kolmannesta palosta. Kalliotiellä 
oli koetettu sytyttää autotallia palamaan.
Autotallin seinä mustui. Paikalta löytyi tyhjä bensakaniste-
ri. Nyt vangittua miestä epäillään useista eri rikoksista.

Mies vangittiin epäiltynä 
Ähtärin paloista



11Lakeuden Portti

NOSTOT, KULJETUS

MOOTTORISAHAT RENGASALAN PALVELUT

AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO HUONEKALUT

PAIKALLINEN TAKSIPALVELU

FYSIOTERAPIA PALVELUT

Remontoimme seinät, lattiat, katot
ja keittiöt sekä teemme kalusteiden asennusta.

040 665 2070

Kaikkiin kohteisiin.
Myös puusepäntyöt

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

Puh. 010-322 1110

-myynti-huolto-palvelu-
MS201 C-M

650,-
”kevein ammattisaha

nyt huippu edullisesti”

PELTISEPÄN PALVELUT

044-5122021

Uudet hautakivet

Kaiverrustyöt
Kultaus, 
hopeointi ja
entisöinti

reinokellomaki@gmail.com

HAUTAKIVET

  TIESITHÄN ETTÄ LEHTEMME JAETAAN ILMAISEKSI                      
                 JOKA TALOUTEEN - JOKA TORSTAI.
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