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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

Joulutori keskellä kylää Kuurnan pihapiirissä, Keskustie 45

Esityksiä Kuurnan lavalla • Ohjelmaa lapsille ja aikuisille • Joulukulkue ja kinkkuarvonta

Tervetuloa!

Tunnus sloganin kanssa

-

Kuponki palautetaan 
Kuurnan aulassa olevaan kunnan infopisteen 
palautuslaatikkoon joulunavauksen aikana. 

Arvonta suoritetaan n. klo 19.55.

Nimi:

Puh:

KINKKUARPA

Joulupukki saapuu klo 18
Klovni Sebastian esiintyy klo 18.30
Mimi ja Kuku lavalla klo 19.15
Ilotulitus klo 20 
Kuortaneen Säästöpankkisäätiön tarjoamana

Joulunavauksessa myös ponikulkue

    Kuortaneen 
Joulunavaus

   & Joulumarkkinat
perjantaina 

25.11. klo 16-20

JOKA VIIKKO YLI 10 500 TALOUTTA

      www.lakeudenportti.com

      info@lakeudenportti.com

 JOKA KESKIVIIKKO 
   VELOITUKSETTA
KOTIISI ! OLE HYVÄ !

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

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 25.11. KLO 17.00 
LA 26.11. KLO 16.00 

SU 27.11. KLO 14.00 
K7/4, 12! 

SUN KINO: 
PE 25.11. KLO 17.00 
LA 26.11. KLO 14.15 

SU 27.11. KLO 14.00 
K7/4, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 25.11. KLO 17.30 
LA 26.11. KLO 18.30 

TO 1.12. KLO 18.00 
K12/9, 13! 

SUN KINO: 
PE 25.11. KLO 19.15 
SU 27.11. KLO 18.30 

KE 30.11. KLO 19.15 
K12/9, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 23.11. KLO 18.00 
K12/9, 13! 

Toiveuusinta! 

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

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

SUN KINO: 
KE 23.11. KLO 18.00 
K12/9, 15! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 24.11. KLO 17.30 
K12/9, 15! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 24.11. KLO 18.00 
TO 1.12. KLO 17.30 

S, 13! 
KINO KYNTÄJÄ: 
KE 23.11. KLO 17.30 
KE 30.11. KLO 18.00 

S, 13! 

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

RAKKAANI MERIKAPTEENI 

KULKUSET KULKUSET
KINO KYNTÄJÄ: 
LA 26.11. KLO 19.00 
SU 27.11. KLO 16.45 
K7, 13! 

SUN KINO: 
LA 26.11. KLO 16.30 
SU 27.11. KLO 16.15 
K7, 13!.  

TOIVEUUSINTA! 

MIELENSÄPAHOITTAJA 
KINO KYNTÄJÄ: 
LA 26.11. KLO 16.30 
K7, 13! 

MIMMI LEHMÄ LÖYTÄÄ KOTIIN
KINO KYNTÄJÄ: 
SU 27.11. KLO 16.15  
K7, 13! 

SIENIRETKI
KINO KYNTÄJÄ: 
SU 27.11. KLO 14.30 
S, 11! 

PUNTTIKOMEDIA

METSURIN TARINAROUVA HARRIS LÄHTEE PARIISIIN

Ratkaisu lahjapulmiin!  
4KPL LEFFALIPPUJA VAIN 39! 

LAHJALIPPUJEN MYYNTIPAIKAT: 
ALAVUS: KINO KYNTÄJÄ, URHEILUAALTO 
ÄHTÄRI: SUN KINO, HONKANIEMEN KIRJAKAUPPA 
SAATAVILLA MYÖS NETTIKAUPASTAMME
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Perjantai   25.11.           Katri, Kaija, Katja, Kaisa, Kati,
                        Kaarina, Kaisu, Riina, Katariina, Katriina

Lauantai  26.11.             Sisko

Sunnuntai  27.11.           Hilkka

Maanantai  28.11.          Heini

Tiistai  29.11.                    Aimo

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  23.11.        Ismo

23 Marraskuu   2022        09:00                      15:23  

24 Marraskuu   2022        09:03                      15:20 

25 Marraskuu   2022        09:06                      15:18  

26 Marraskuu   2022        09:08                      15:16 

27 Marraskuu   2022        09:11                      15:14

28 Marraskuu   2022        09:13                      15:13 

29 Marraskuu   2022        09:16                      15:11 

Päivämäärä                         Auringonnousu                 Auringonlasku

                                      Ilmaisjakelulehti, 
                                      jakelu pvä keskiviikko 

Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö:   Pe klo 16.00 mennessä,
painovalmiit Ma klo 10.00 mennessä

Jakelualueena: 
Alavus - Töysä - Ähtäri - Kuortane

Jakelumäärä: 10 400 taloutta

Ilmoitusmyynti: Markku / 0500 775 053
                             Mika / 0400 615 688
www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai    24.11.              Lempi, Lemmikki, Sivi 

HUOM! UUSI TILAUSNUMERO!

Etelä-Pohjanmaan 

Kela-kyydit 
0800 500 100

Vaasan Ulataksi Oy
Pohjanmaan KELAVÄLITYS

Puhelu on ilmainen!

Lähellä sinua!

 JOKA KESKIVIIKKO 
   VELOITUKSETTA
KOTIISI ! OLE HYVÄ !

    ADVENTTI VALO.

Nyt adventti valot loistelee,
joulun Herraa jo odottelee.
Valoa kaipaa pimeä maa,
jo Jeesus-valo tulla saa.
Valmistu jo vastaanottamaan,
Herraa,mi armon tuo tulles-
saan.
Avaa portit sydämesi,
sun suurelle Kuninkaallesi.
Hän on kunnian arvoinen,
niin nöyrä ja armollinen.
Tee tie eteen suoraksi, 
raivaa kivet  tieltäsi.
Hän saapua jo saa,
siis laula Hoosiannaa.
Herraa kiitä ja ylistä,
mielesi maasta ylennä.
Kunnia yksin hälle suo,
ken armahduksen vielä tuo.  

   Alli Kulju     15.11-22

Minä näin uuden tai-
vaan ja uuden maan. 
Ensimmäinen taivas 
ja ensimmäinen maa 
olivat kadonneet, eikä 
merta ollut enää.

Ilm. 21:1

Etelä-Pohjanmaan aluehal-
lituksen kokous järjestet-
tiin 14.11. ja sitä jatkettiin 
15.11.
   Aluehallitus hyväksyi las-
tensuojelun perhehoidon 
toimintaohjeen. Perhe-
hoidolla tarkoitetaan lap-
sen ympärivuorokautisen 
huolenpidon järjestämis-
tä yksityiskodissa hänen 
oman kotinsa ulkopuolella. 
Perhehoito on lapsen en-
sisijainen sijoitusmuoto. 
Perhehoitajalle maksetaan 
tehtävän hoitamisesta hoi-
topalkkio.
    Perhehoitajille makset-
tavien palkkioiden mää-
rästä äänestettiin. Äänin 
8–5 hyväksytyksi tuli esi-
tys, jossa perhehoitajille 
maksettavat palkkioluokat 
olivat pohjaesitystä kor-
keammat kahden matalim-
man palkkioluokan koh-
dalla. Uudet palkkioluokat 
(1660,0; 2076,04; 2127,95 
ja 2409,36 euroa) tulevat 
käyttöön palvelutarpeen 
arvioinnin jälkeen.
    Aluehallitus käsitteli hoi-
totyön johtamista ja ke-
hittämistä sekä hyväksyi 
urapolkumallin ja suunni-
telman asiantuntijahoitaja-
rakenteesta Etelä-Pohjan-
maan hyvinvointialueelle.
    Yhtenäisten urapolkujen 
ja asiantuntijahoitajaraken-
teen tavoitteena on lisätä 
hoitotyön veto- ja pitovoi-
maa ja helpottaa työvoi-
man liikkuvuutta. Henkilös-
tölle malli tarjoaa aiempaa 
selkeämpiä mahdollisuuk-
sia ammatilliseen kehitty-
miseen. Potilaalle malli tuo 
hyötyjä palvelujen laajen-
tumisena ja joustavuuden 
lisääntymisenä.
     Urapolkumallin kehi-

A l u e h a l -
litus kä-
sitteli per-
hehoidon 
palkkioita 
sekä hoito-
työtä

tystyötä jatketaan sosiaa-
li- ja terveysministeriön 
suositusten mukaisesti, 
yhteistyössä Sisä-Suomen 
yhteistyöalueen kanssa 
(Pirkanmaan, Kanta-Hä-
meen ja Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueet).
    Hyvinvointialue on neu-
votellut kuntien kanssa tilo-
jen vuokraamisesta hyvin-
vointialueen palveluiden 
järjestämiseksi. Aluehallitus 
totesi, että olemassa olevat 
vuokrasopimukset siirtyvät
hyvinvointialueelle vuokra-
sopimuksen ehtojen mukai-
sesti. Sellaisiin tiloihin, jois-
ta ei ole olemassa siirtyvää 
vuokrasopimusta, tehdään 
vuokra-asetuksen mukaiset 
vuokrasopimukset.
     Lisäksi aluehallitus kä-
sitteli hallintosäännön ja 
organisaatiorakenteen tar-
kennuksia sekä hyväksyi 
hankintavaltuudet ja -oh-
jeen.
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Tämä Makupirtin seinällä nyt ollut ryijy on vuodelta 1939 ja 
kuvaa silloista Karjalan vaakunaa.

Valtakunnallisen talviso-
dan syttymisen muistoti-
laisuuden järjestelyistä on 
Alavuden Karjala-seuran 
hallitus pöydän päässä is-
tuvan puheenjohtajan He-
linä Mäyryn johdolla. Vas. 
Eija Manninen, Ritva Lavila, 
Pirjo Jaatinen sekä toisella 
puolella pöytää Pertti Kui-
simin, Veijo Hannonen sekä 
Alavuden Reserviläisten pu-
heenjohtaja Jari Hellinen.

Alavuden Karjala-seura on 
saanut ison kunnian järjes-
tää Karjalan Liiton valta-
kunnallisen talvisodan syt-
tymisen muistotilaisuuden 
keskiviikkona 30. marras-
kuuta, talvisodan syttymis-
päivänä. Noin sataa henkeä 
odotetaan tilaisuuteen, jon-
ka paikkana on Alavuden 
yläkoulu. Juhla alkaa kello 
noin 15.30. Sitä ennen on 
seppeleiden laskeminen ja 
lähetetään seppelpartiot.
  Kuten Alavuden Karjala-
seuran puheenjohtaja He-
linä Mäyry toteaa, tämä 
valtakunnallisen juhlan 
järjestäminen on ainutker-
taista heidän yhdistyksensä 
historiassa. 
  Noin 440 000 karjalaista 
joutui jättämään kotinsa ja 
suuntaamaan eri puolille 
Suomea. Alavuden asemal-
le saapui joulukuun alku-
päivinä noin 5 000 Viipurin 
läänin Pyhäjärven asukasta. 

Valtakunnallinen Karjalan Liiton muistotilaisuus Alavudella

Heitä sijoittui Alavuden lisä-
si Töysään, Kuortaneelle ja 
Virroille ja myös Keski-Suo-
men puolelle muun muassa 
Multialle.
  Alavudella oli Pyhäjärven 
kunnan ja seurakunnan 
hallinto, lastenkoti Ranta-
töysän koululla ja vanhain-
koti Sulkavankylässä Erkki 
Linnan talossa sekä synny-
tyssairaala Kuivasmäen 
koululla. Koko siirtoväelle 
tarkoitettu sairaala toimii 
nykyisessä Harrin Taidekes-
kuksessa.
   Pyhäjärven asukkaat oli-
vat Alavudella vajaat kaksi 
vuotta ja palasivat välirau-
han aikana Karjalaan mo-
nien karjalaisten tavoin. 
Alavuden kirkkomaalle on 
haudattu 141 pyhäjärve-
läistä. Heidän muistolleen 
Pyhäjärvi-säätiö pystytti 
kirkkopihaan muistokiven 
1991, jolloin Alavudella pi-
dettiin Pyhäjärvi-juhlat.

  Lumivaaralaisia asutettiin 
jatkosodan jälkeen Alavu-
delle ja Töysään sekä muille 
naapuripaikkakunnille. Esi-
merkiksi Lumivaara-seuran 
70-vuotisjuhla järjestettiin 
Alavudella elokuussa 2018.
   
Yleensä isoilla paikkakun-
nilla
       
    Yleensä talvisodan syt-
tymisen muistojuhlat on 
pidetty isommilla paikka-
kunnilla kuin Alavus. Siksi 
juhlan järjestämisvastuuta 
pidetään merkittävänä.
  Juhlaan toivotaan saatavan 
paikalle karjalaisia, evakko-
perheitä majoittaneita ko-
teja sekä kaupunkilaisia.
   Yläkoululla Karjalan Liiton 
tervehdyksen esittää lii-
ton toiminnanjohtaja Terhi 
Pietiläinen. Alavuden kau-
pungin tervehdyksen tuo 
kaupunginjohtaja Liisa Hei-
nämäki. Juhlapuheen pitää 

kansanedustaja Mikko Sa-
vola. Hänen vanhempiensa 
kodissa on majoitettu evak-
koja.
    Evakkoasiat ovat tulleet 
jälkipolvillekin tutuiksi. 
Nämä ajat ovat tulleet kar-
jalaisille mieleen, kun on 
seurattu, miten Ukrainan 
kansa on lähtenyt kodeis-
taan, synnyinseuduiltaan 
vihollista pakoon.
   Töysän Karjalaisten sih-
teeri Pirjo Jaatinen lukee 
otteita kirjasta Siirtoseura-
kuntien kohtaloista ja sota-
vuosista eli Viipurin läänin 
Pyhäjärven kohtalon vuo-
sista 1939-1949. Juhlaan 
saadaan myös Pyhäjärvi-
säätiön tervehdys.
  Kahdeksanhenkinen Vir-
siveljet Esko Kuhalammen 
johdolla tuovat juhlaan 
musiikkia. Dir.cant. Mari 
Järvinen laulaa Evakon-
laulun säestäjänään Juuso 
Lundström.
  Tilaisuus päättyy Karjalais-
ten lauluun. Juhlan jälkeen 
on kahvitarjoilu yläkoulun 
ruokasalissa.
  
Yhteistyökumppaneita

   - Olemme saaneet hyviä 
yhteistyökumppaneita, 
niin Alavuden kaupungis-

ta, seurakunnalta, Töysän 
Karjalaisilta ja reservijärjes-
töiltä. Alavuden kaupungin 
nuorisovaltuusto otti in-
nolla haasteen vastaan, ja 
jäsenet ovat työtehtävissä 
kirkon pihassa ja yläkoulun 
juhlassa, kiitteli puheenjoh-
taja Helinä Mäyry.
   Seinällä oli ryijy, jossa oli 
Karjalan vaakuna vuodelta 
1939. Pöydällä oli pienois-
malli Seinäjoella olevasta 
Heimotulet-patsaasta, joka 
tulee myös juhlaan esille.
   Kirkkopihassa Karjalan 
Liitto ja Lumivaara-seura 
laskevat havuseppeleet 

Karjalaan jääneiden muis-
tokivelle. Vpl Pyhäjärvi-sää-
tiön edustajat vievät omal-
le muistokivelle seppeleen. 
Alavuden Reserviläisten 
seppelepartio käy Muisto-
jen kappelin sankarihau-
dalla ja vastaavasti Töysän 
Karjalaisten seppelpartio 
Töysän hautausmaalla.
  Kirkkopihassa ovat lumi-
pukuiset reserviläiset mo-
lemmilla muistokivillä kun-
niavartiossa. Lähetyssanat 
lukee vt- kirkkoherra Rami 
Niemi. Tilaisuudessa laule-
taan Martti Lutherin virsi 
Jumala ompi linnamme.

Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen tiedotuslehti 
on ilmestynyt ja jaettu joka 
talouteen.

Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialue on tuottanut alu-
eensa asukkaille suunnatun 
HYVÄEP-tiedotuslehden. 
Lehti on jaettu tällä viikolla 
jokaiseen eteläpohjalaiseen 
kotitalouteen. Kyseessä on 
julkinen tiedote, joten lehti 
tulee perille, vaikka posti-
laatikossa tai -luukussa olisi 
mainoskieltotarra.
   24-sivuinen, aikakausleh-
tityyppinen tiedotuslehti 
esittelee hyvinvointialueen 
palveluita sekä eri alojen 
ammattilaisia ympäri maa-
kuntaa. Ääneen pääsevät 

Hyvinvointialueen tiedotuslehti on ilmestynyt

myös palvelujen käyttäjät.
  - Olemme todella tyytyväi-
siä lopputulokseen. Lehti 
kuvaa ihmisläheisesti moni-
puolista työtämme sote- ja 
pelastuspalveluissa, sai-
raanhoitopiirin viestintä-
päällikkö Anna Lindholm 
toteaa.
   Tiedotuslehti on luettavis-
sa myös Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmiste-
lun verkkosivustolta: Tiedo-
tuslehti - E-P soteuudistus 
(epsoteuudistus.fi).
    Hyvinvointialue järjestää 
sosiaali- ja terveydenhuol-

lon sekä pelastustoimen 
palvelut maakunnassa 
1.1.2023 lähtien.
  - Hyvinvointialueen palve-
luvalikoima on todella laaja, 
eikä kaikista ole mahdollis-
ta kertoa yhdessä lehdessä. 
Tähän julkaisuun on tehty 
nostoja eri toimialueilta ja 
paikkakunnilta.
    Lehden keskiaukeamalta 
löytyy palvelukartta. Takasi-
vun yhteystiedot kannattaa 
leikata talteen ja kiinnittää 
vaikkapa jääkaapin oveen.
     Tiedotuslehti on ensim-
mäinen laatuaan, ja hyvin-

vointialueen viestintäyk-
sikkö toivookin runsaasti 
lukijapalautetta.
   -  Lehdessä on tarkemmat 
ohjeet, millaisia kanavia 
pitkin meille voi lähettää 
risuja ja ruusuja. Palauttee-
nantajien kesken arvom-
me pienet tuotepalkinnot, 
Lindholm kannustaa.

Viikon kotimainen 
ensi-ilta: Kupla
16-vuotias Eveliina näkee 
sattumalta äitinsä suutele-
van toista naista. Vanhem-
piensa eroa peläten hän 
päättää puuttua tilantee-
seen, lupaa kysymättä ja 

keinoja kaihtamatta.
Eveliinan elämässä onnis-
tumisen mittariksi muodos-
tuu isän ja äidin pysyminen 
yhdessä. Hänen mielestään 
paras keino tuhota äidin 
avioliiton ulkopuolinen suh-
de ja lähentää vanhemmat 
uudelleen on vaikeuksiin 
joutunut teinitytär.

Niinpä Eveliina heittäytyy 
moniongelmaiseksi. Siinä 
sivussa panoksiksi joutuu 
muutaman muunkin elä-
mä. Silti Eveliina varjelee 
suunnitelmaansa viimei-
seen asti ja omat salaiset 
selviytymiskeinonsa on ai-
kuisillakin — kunnes kupla 
puhkeaa.

Aleksi Salmenperän läm-
minhenkinen draamakome-
dia kuvaa perhe-elämän, 
kasvatuksen ja parisuhteen 
haasteita lämpimästi, sa-
maistuttavasti ja hurmaa-
van humoristisesti, kipeis-
täkin aiheista huolimatta.
Kuplan rooleissa näyttele-
vät Stella Leppikorpi, Minna 

Haapkylä, Tommi Korpela, 
Amos Brotherus ja Anna-
Maija Tuokko. Elokuvassa 
nähdään myös muun mu-
assa Eedit Patrakka, Saimi 
Kahri, Janne Reinikainen ja 
Saara Pakkasvirta.
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Alavuden lukion rehtori Jari Helander ja aikaisemmasta 
huumeriippuvuudestaan kertonut Marko Jantunen puhui-
vat tietysti ennen tilaisuutta jääkiekosta.  

Marko Jantunen istahti 
Alavuden lukion salin etu-
penkkiin, ennen kuin alkoi 
puhumaan huumeiden vaa-
roista. Hän kehotti oppilai-
ta tuntemaan, luottamaan 
ja puhumaan.

Älkää hankkiko enempää 
päihde- kuin peliriippuvuut-
takaan. Elämäntapamuutos 
ei ole helppo. Jääkenttien 
virtuoosiksi luonnehti Ala-
vuden lukion rehtori Jari 
Helander Marko Jantusta. 
joka oli puhumassa Alavu-
den lukiolaisille. Hän on 
ollut nyt seitsemän vuotta 
täysin raittiina. Hänen 44 
ystäväänsä on kuollut päih-
demaailmaan ja siinä on yk-
sikin liikaa. 
   Jantusella on takanaan 
500 SM-liigapeliä, yli 300 
peliä Ruotsin pääsarjassa, 
kymmeniä maaotteluita, ja 
hän on NHL:n kokenut mies. 
Nyt hän käy puhumassa niin 
kouluissa kuin yrityksissä-
kin huumeista, jotka veivät 
päihdeongelmaisen mie-
hen mennessään. Alavuden 
lukiossa hän oli edellisen 
kerran kertomassa huumei-
den täyttämästä elämäs-
tään 2-3 vuotta sitten.
  Hän eli viisi vuotta syvällä 
huumemaailmassa. Mikään 
ei merkinnyt enää mitään. 
Vuonna 2015 hänen rakas 
lapsuudenystävä Pasi saat-
teli hänet päihdeklinikalle. 
Hänen jääkiekkouransa 
kesti 21 vuotta. 
  - Teemme päätöksiä ja va-
lintoja elämässämme joka 
päivä. Aina, kun teette va-
lintoja, isoja päätöksiä vaik-
kapa päihteistä, kannattaa 
pysähtyä, mitä tämä vaikut-
taa tässä ja nyt, onko sillä 
vaikutuksia lähitulevaisuu-
teen ja voiko tämä vaikut-
taa loppuelämään, sanoo 
Jantunen, joka nykyään 

Päihteistä ei ole helppo päästä irti

työskentelee yksityisellä 
päihdeklinikalla.
   Hän kyseli, monellako on 
unelmia elämässä. Lukio-
laisten kädet nousivat pys-
tyyn.
  - 17-vuotiaana sain ensim-
mäisen SM-liigasopimuksen 
ja 20-vuotiaana NHL-vara-
uksen, joka oli unelmani ja 
tavoitteeni. 
   Tärkein oppi on se, että 
arki johtaa hyvään maaliin 
ja kun uskaltaa olla läsnä 
omassa elämässään. Petty-
mykset ja tunteet kuuluvat 
elämään ja negatiivisiakin 
tunteita on hyvä oppia tun-
temaan.
     NHL jäi taakse, kun hän 
teki huonon päätöksen, 
jonka vuoksi Galgari jäi. 

Heti koukkuun

   Hänen elämässään oli vie-
lä jotain edessä, päihteet, 
kaikki päihteet. Marko Jan-
tunen laskee, että noin 180 
000 päihderiippuvaista on 
työelämässä. Heitä on kaik-
kiaan noin 400 000.
  Kaikki oli Jantusellakin kun-
nossa, perhe, työ ja hyvä 
elämä. Häntä ei kuitenkaan 
enää kiinnostanut pätkää-
kään pelata. Hän vain odot-
ti, että kausi loppuisi, ja hän 
pääsisi käyttämään rauhas-
sa huumeita.
  Hän jäi koukkuun kokaiiniin 
jo ensimmäisestä kerrasta. 
Kuten hän videolla tuumaa, 
pitkälle on tullut kiekkos-
tara, kun hänen seuraansa 
hävetään.
  Kun hän hyppäsi ystävänsä 

autoon, joka vei päihdekli-
nikalle, hänen painonsa oli 
enää 53 kiloa. Hänen mer-
kityksellinen uransa oli tätä 
ennen vaihtunut huume-
huuruiseen elämään.
  Nyt hän on vienyt noin 250 
ihmistä hoitoon; nuoria, 
vanhoja, eri elämän osa-
alueilta. Hänelle itselleen 
tulivat uran aikana tutuiksi 
tupakka, nuuska, päihdyt-
tävät lääkkeet ja piristeet 
sekä huumeet.
  -  Riippuvuuden loppuvai-
heessa en välittänyt enää, 
mitä laitan suuhuni, mitä 
aivoissani tapahtuu, sanoo 
Jantunen. Amfetamiini oli 
hänen pääpäihteensä.
   Työura loppui päihteiden 
takia, hänelle tuli avioero. 
Hän oli hylännyt rakkaat 
poikansa. Rahaa kului bi-
lettämiseen ja juhlimiseen. 
Hän oli kodittomanakin 
hetken, ystävät ja kaverit 
olivat vaihtuneet. Oli pakot-

tava tarve saada huumeita 
keinolla millä hyvänsä.
   Päihderiippuvaisen suurin 
pelko oli luopua päihteistä.

H-merkintä vaikuttaa

  -  Olen Marko, entinen 
narkomaani, sekakäyttäjä. 
Minulla on riippuvuus uinu-
massa, en halua, enkä voi 
herättää sitä henkiin.
  -  En tiedä, miksi olen hen-
gissä, mutta ehkä siksi, että 
voin jakaa teille kokemus-
tietoa, oppia, sanoo Jantu-
nen.
   Hyvä on tietää se, että 
H-merkintä huumausai-
neiden käytöstä vaikuttaa 
uravalintaan. Kirjan tarkoit-
taa poliisirekisteriin tulevaa 
merkintää, että henkilö on 
syyllistynyt huumausainei-
den hallussapitoon.
   - Jos teillä on problema-
tiikkaa, kääntykää ammat-
tilaisten puoleen, vaikkapa 
koulussa kuraattorin puo-
leen.
   - Tunne, luota ja puhu, 
kehotti Jantunen, josta on 
kirjoitettu kirja Läpi helve-
tin. Hänestä on myös tehty 
elokuva Laitapuolen hyök-
kääjä.

- Moni tuskailee huonojen 
verkkoyhteyksien tuomien 
ongelmien kanssa. Mo-
biiliyhteyksillä toteutetut 
verkkoyhteydet tuskin pa-
ranevat maaseudulla jat-
kossakaan, epäilee Vauh-
tia valokuituun -hankkeen 
tietoverkkotiedottaja Piia 
Korhonen. 

Syynä on se, että tietover-
koissa kulkeva tiedon mää-
rä kasvaa kovaa vauhtia, 
mikä vie niin sanotusti kais-
taa yhä enemmän. Tulevan 
viiden vuoden aikana tieto-
määrä kymmenkertaistuu, 
josta on seurauksena mo-
biilitiedonsiirron hidastu-
minen ja pätkiminen. Mo-
biiliteknologialla toteutetut 
tietoverkot tarjoavat jaet-
tua yhteyttä, jolloin lähi-

Valokuitu on maaseudun elinehto
alueella tapahtuva verkon 
kuormitus vaikuttaa myös 
vähäiseen netin käyttöön 
tyytyvään naapuriin. 

5G-teknologia ei tule pelas-
tamaan tilannetta maaseu-
dulla, koska sen käyttämä 
hertsitaajuus on korkea ja 
edellyttää siksi tukiasemia 
jopa 150 metrin välein. Li-
säksi nykyisten tukiasemi-
en tekniikka vaatisi kalliin 
päivityksen. Myös valokui-
tuverkko tulisi rakentaa, 
koska 5G-tukiasemat tar-
vitsevat valokuituyhteyden 
toimiakseen.

Voidaan siis perustellusti 
sanoa, että valokuitu on 
ainoa luotettava tiedon-
siirtotapa. Valokuituyhteys 
tuodaan kotiin maahan kai-

vettavalla kaapelilla, jonka 
sisällä kulkee lasinen valo-
kuitu. Valokuidun tiedon-
siirtokyky on käytännössä 
rajaton, eikä yhteyttä jaeta 
kuin oman talouden sisällä. 
Valokuidun siirtonopeus on 
sama molempiin suuntiin, 
ja sen on oltava aina vähin-
tään 75 % sopimuksessa lu-
vatusta maksiminopeudes-
ta. Valokuitu yltää helposti 
1000 megabittiä sekunnissa 
nopeuteen, kun monelle 
kotitaloudelle 100 Mbit/s 
on enemmän kuin riittävä 
nopeus.

Suomen valokuitumarkki-
nat ovat kuumenemassa, 
joten uusia toimijoita on 
tullut ja tulee varmasti jat-
kossakin myös Kuusiokun-
tien alueelle. Kylien oma 

aktiivisuus valokuituverkon 
rakentumisessa on olennai-
sen tärkeää, sillä verkon to-
teutuminen vaatii riittävän 
määrän liittyjiä.

Vauhtia valokuituun -hank-
keen tietoverkkotiedottaja 
Piia Korhonen pitää infoti-
laisuuksia Ähtärissä, Soinis-
sa, Kuortaneella ja Alavu-
della. Piia Korhonen p. 040 
186 7433.

Vauhtia valokuituun -hanke 
järjestää valokuituillan ke 
30.11. klo 18 Soinin Kunin-
kaantuvalla (kahvi 18.30). 
Tilaisuudessa on mukana 
valokuituoperaattoreita 
kertomassa liittymistä ja 
palveluista.

Ähtärissä ja 
Alavudella päästiin
yli valtakunnan 
äänestysprosentin

Seurakuntavaaleissa koko maassa äänestysprosentti jäi alle 
13 prosentin. Uusia luottamushenkilöitä oli valituista 49,1 
prosenttia. Valituiksi tulleiden keski-ikä on 57 vuotta. Varsi-
nainen äänestyspäivä oli viime sunnuntai, jolloin äänestä-
minen päättyi iltakahdeksalta.

              Alavudella äänestysprosentti 17,6

    Alavuden seurakunnasta valitut: sairaanhoitaja (AMK) 
Sami Majuri, metallimies Jouko Majamaa, eläkeläinen 
Kari Hämäläinen, lääkäri Riitta Åkerman, myyjä Auli Polla-
ri, MMM, maaseutupäällikkö Hanna Murtomäki-Kukkola, 
emäntä, eläkeläinen Tarja Hautarinne, liiketoimintajohtaja 
Mikko Mursula, perheneuvoja, psykoterapeutti Päivi Kan-
gas, lähihoitaja Maria Sivula, eläkeläinen Pirkko Raja-aho, 
yrittäjä Pentti Ahopelto, rkm, eläkeläinen Pirjo Jokinen, 
yksilövalmentaja, yrittäjä Marja-Liisa Pienimäki, sosionomi 
(AMK) Elina Krihvel, perushoitaja Tarja Ylimäki, maanvilje-
lijä Mika Uusitalo, laboratorionhoitaja Taina Vierunketo, 
nosturinkuljettaja Taneli Korkatti, eläkeläinen Reijo Pen-
ninkangas, rehtori Jari Helander, eläkeläinen Kaija Soini ja 
sosionomi (amk) Sari Karhukorpi.

                    Ähtärissä äänestysprosentti 21

  Ähtärin seurakunnasta valituiksi tulivat: sosionomi (AMK) 
Sanni-Maiju Kantoniemi, diakoni, eläkeläinen Arja Ollikai-
nen, yrittäjä, KTM Pasi Poukka, luokanopettaja, vararehtori 
Anu Kujansuu, eläkeläinen, lehtori Hannu Riihimäki, julkis-
hallinnon asiantuntija Elina Pusaa, eläkeläinen Reima Setä-
lä, myyjä Anu Huhtinen, eläkeläinen Eira Vanhatupa, yrit-
täjä, terveydenhoitaja Elina Latvanen, eläkeläinen Pirkko 
Koiramäki, eläkeläinen Jorma Yli-Kaatiala, varhaiskasvatuk-
sen opettaja Ritva Eloranta, sosiaaliohjaaja Kirsi Hirvilampi, 
varhaiskasvatuksen opettaja Marjut (Maiju) Humalamäki, 
kulttuuri- ja nuorisotoimenjohtaja Ulla Akonniemi, yrittäjä 
Juha Nortunen, kouluavustaja Rikhard (Riku) Roth ja ylei-
nen edunvalvoja, kasvatustieteen maisteri Maire Hauto-
niemi.

                  Kuortaneella sopuvaalit

 Kuortaneen seurakunnassa ei äänestetty lainkaan, vaan 
seurakunnassa olivat sopuvaalit. 
   Kaikki kirkkovaltuuston tulevat ovat samalta Uudistuva 
seurakunta-listalta.
  Kirkkovaltuustoon tulevat: Jari Ala-Lahti, Elina Eini Teller-
vo Eskeli, Jaakko Antero Haapala, Pirjo Maarit Hautaniemi, 
Leena Marjaana Keski-Salmi, Lea Sisko Kivenmäki, Veikko 
Elias Kontola, Eila Valpori Kuusisto, Tapio Jaakko Laaja, Juk-
ka Matti Lahtela, Arto Tapio Ojala, Ritva-Annukka Salminen, 
Aaro Markku Saunala ja Sinikka Anna-Liisa Sulin.
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Laulukuoro Amoroso oli nyt jouluisissa tunnelmissa. He pi-
tivät lokakuun lopussa 12-vuotiskonserttinsa.

Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki maistoi Nuorisotila Ly-
myn nuorten glögiä. Hänen omat jouluodotuksensa eivät 
liity lahjoihin tai valtaviin elämyksiin. Joulu on rauhoittu-
misen aikaa

Alavuden seurakunnan kahvikärry oli nyt jouluisen näköi-
nen. Sitä kuljettivat Riikka Herrala ja Juho Loukasmäki. Tar-
jolla oli glögiä.

LC-Alavus oli jälleen perinteisesti myymässä makkaraa ja 
teltassa olivat ahkeroimassa Esa Mäki-Neste, Arto Mäyry, 
Heikki Suopelto, Veijo Hannonen, Jussi Riihimäki ja Reijo 
Koivuniemi.

Joulupukki taputteli Lumousta ja tervehti joulunavaukseen 
tullutta ennätyksellisen suurta yleisömäärää

Kirkkomännikön koulun 
Sointu-kuoro esitti jouluisia 
lauluja tonttulakit päässä.

Hevoskulkueessa saapui paikalle joulupukki. Lumousta oh-
jasti Susanna Pyylampi, jolla oli sylissään poikansa Eevert 
ja sisaruksensa Armi ja Joni.

Alavuden Yrittäjien ilotu-
litukseen päättyi perjan-
tai-iltainen Alavuden jou-
lunavaus, jota vietettiin 
pikkupakkasessa. Väkeä oli 
ennätysmäärä. Perinteisesti 
joulupukki saapui hevoskul-
kueessa, jota johti Susanna 
Pyylammen Lumous. Joulu-
pukki ehätti taputtelemaan 
hevosta, ennen kuin lähti 
jakamaan lapsille karkkeja.
  Jouluisessa punaisessa ta-
kissaan kaupunginjohtaja 
Liisa Heinämäki toteaa, että 
uskomaton yhteistyön ja 
tahtotilan henki sai aikaan 
sen, että hyvinvointialue on 
päättänyt vanhan terveys-
keskuksen korvaamisesta 
sote-keskuksella. Se kokoaa 
nyt hajallaan olevat palve-
lut yhteen kokonaisuuteen.
  -  Samalla kaupunkikes-
kustan kehittäminen sai 
vahvan veturin.  Merkittävä 
palvelukorttelin rakenta-
mishanke käynnistää uudis-
tumisen, jota rakennuskan-
ta ja katujen alla oleva infra 
kaipaavatkin.
   -  Todella tärkeää meille 
on myös se, että sote-kes-
kus on vahva viesti palvelu-
jen pysymisestä Alavudella. 
Se on tärkeää meille jokai-
selle.
  -  Yrittäjien toivon saavan 
tästä elpymisen vaiheesta 
oman osansa. Aktiivisuus 

Alavuden joulunavauksessa oli ennätysmäärä väkeä

ja kaikenlainen toiminta 
yleensä luovat myönteistä 
kehää ympärilleen ja nyt on 
meidän hetkemme tarttua 
siihen, sanoo Heinämäki
  Kuten hän toteaa, samaan 
aikaan uuden kehittämisen 
kanssa on aika luopua jos-
takin. Hyvinvointialueen 
aloittaessa paikallisen sote-
kuntayhtymä Kuussoten 
tehtävä päättyy. Palvelut 
ovat näillä näkymin säily-
mässä hyvin entisellään.
  Heinämäki muistuttaa, 
että joulusta on yhä enem-
män tullut rauhoittumisen, 
lasten ilahduttamisen ja lä-
heisten kanssa viihtymisen 
aika. Hän toivoi, että jou-
luhankinnoissa käännetään 
katse kotiinpäin, paikallisiin 
yrityksiin.
 
Valoja pimeään aikaan
    
 Lumihiutaleista taivaalla 
lauloi Kati Kujanpään joh-
dolla Kirkkomännikön Soin-
tu-kuoro, vaikka nyt ei lunta 
tipahdellutkaan taivaalta. 
Laulut kertoivat, että joulu 
on jo ovella. Kaupunginjoh-
taja Heinämäki arvuutteli, 
montako päivää oli enää 
jouluun. Viime perjantaina 
niitä oli 36 ja tällä viikolla jo 
vähemmän.
   Alavuden Yrittäjien pu-
heenjohtaja Timo Kaukola 

oli iloinen, että niin iso jouk-
ko väkeä oli tullut paikalle. 
Rekikeliä ei tosin tullut.
  Edellisellä viikolla oli lai-
tettu niin keskustan kuin 
Asemankin jouluvalot pa-
lamaan valaisemaan tätä 
pimeää aikaa. Hän sanoo, 
että Alavudella mennään 
lujasti eteenpäin ja jos kaik-
ki menee hyvin, sote-kes-
kuksen rakentaminen alkaa 
lähitulevaisuudessa. Tämä 
kaikki avaa uusia työpaik-
koja ja yrityksille töitä.
  Perinteenä on ollut, että 
Alavuden Yrittäjät lahjoit-
tavat tuhat euroa MLL:n 
Alavuden yhdistykselle käy-
tettäväksi alavutelaisten 
lapsiperheiden Joulupuu-
keräykseen ja niin nytkin. 
Tämä rahasumma on kart-
tunut tukijoiden tuella, 
jotka osallistuivat tähän 
hyväntekeväisyyteen. Kau-
kola luettelikin ison joukon 
yrityksiä. Tällä kertaa lahjoi-
tuksen otti vastaan joulun 
avauksen juontanut Elina 
Peurala, joka luki MLL:n kii-
tokset.
  Joulupukkikin kävi lavalla 
ja oli tyytyväinen, että oli 
saanut kutsun joulunava-
ukseen. Hän kehotti katso-
maan ikkunaverhojen taak-
se, sillä hänen tonttujaan 
saattaa liikkua joulun alla. 
Yhdessä laulettiin musikaa-

lisen joulu-ukon johdolla 
Joulupukki, joulupukki.
  
Glögikärryt liikkeellä

  Seurakunnan kahvikärryt 
olivat jouluisesti koristel-
tuina liikkeellä. Kärryistä oli 
saatavilla nyt glögiä. Kah-
vikärryjä lykkäsivät seura-
kuntapastori Riikka Herrala 
ja nuorisotyönohjaaja Juho 
Loukasmäki.
   Tarjolla oli lavan vierustal-
la kioski, jossa myytiin tort-
tuja, kahvia ja lämmittävää 
glögiä. Niitä tarjoamassa 
olivat Nuorisotila Lymyn 
nuorista koostuva tilatoi-
minta. Tuotto meni heidän 
toimintaansa.
   Jouluisissa tunnelmissa oli 
myös Lauluyhtye Amoroso, 
joka lokakuun lopussa juhli 
12-vuotistaivaltaan konser-
tilla. He aloittivat laululla 
Joulupukin maa.
   Perinteitä on silläkin, että 
LC Alavus myy makkaroita. 
Ne tekivät hyvin kauppan-
sa.
  Joulupukin kulkueen 
heppoja saattoi käydä ta-
puttelemassa, etenkin 
tonttusarvista Lumousta. 
Hevoskulkueessa olivat 
myös Pia Kivikangas Vipen 
kanssa ja Ruut Vehkakoski 
Hermannin. Vippe ja Her-
manni olivat viime joulun-
avauksessa ensikertalaisia, 
mutta nyt jo kokeneita 
jouluhevosia. Susanna Pyy-
lampi oli saanut kärryihin 
syliinsä pienen poikansa 
Eevertin sekä omat pikkusi-
saruksensa Armin ja Jonin.
  Jännitystä oli kinkkuarvon-
nassa. Usea sai arvonnassa 
kinkun.
   Ja aivan lopuksi Alavuden 
taivas valkeni komeasta ilo-
tulituksesta.
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Kari Hirvonen lauloi suosit-
tuja kappaleitaan ja myös 
Satumaa-tangon. Hän esit-
tää jälleen Reijo Taipaletta 
ensi kesänä Somerolla.

Tangokuningas Kari Hirvosen 40-vuotisjuhlakonsertti täytti 
Ähtäri-hallin ja myös hallin esiintymislavan, kun mukana oli 
vierailijoita, ja myös oma perhe oli vahvasti mukana kon-
sertissa.

Kun ähtäriläinen tangoku-
ningas Kari Hirvonen juhli 
40-vuotistaipalettaan juh-
lakonsertilla, Ähtäri-halli 
oli ääriään myöten täynnä. 
Konsertin nimenä oli Suu-
rella sydämellä. Sydäntä ja 
liikutustakin oli konsertissa, 
varsinkin sen lopussa, kun 
tangokuninkaalle lauloivat 
hänen äitinsä Kirsti Hirvo-
nen ja sisarensa Hannele 
Hirvonen tangokuninkaan 
lapsuudenaikaisen tuutu-
laulun. Koko perhe oli vah-
vasti mukana muutoinkin 
konsertissa.
  Paria päivää aikaisemmin 

40 vuotta täyttänyt Kari Hirvonen taas ensi kesänä teatterilavalle

EU-parlamentaarikko kaateli itse kahvia Alavuden ABC:llä. 
Hän tarjoili kahvia tässä Jaana ja Jari Sippolalle.

Kahvia kaateli EU-parla-
mentaarikko Mauri Pekka-
rinen, kun hän poikkesi pu-
humassa Alavuden ABC:llä 
viime perjantaina. Alavus 
on aina ollut hänelle mer-
kittävä paikka, koska hänen 
vaimonsa Raijan mummo 
oli Alavudelta. Pekkarinen 
tuli Seinäjoelta, jossa oli 
viettänyt päivän Ruokavi-
rastossa.
  Pekkarisen mukaan vanha 
maailmanjärjestys on muut-
tunut. Jokin vuosi sitten 
vielä luultiin, että maailma 
menee kohti globalisaatioi-
ta. Maailmanlaajuisen kau-
pan voimin huolehdittaisiin 
siitä, että kaikilla olisi hyvä 
olla ja rauha.
  Esimerkiksi Saksassa 38 
miljoonaa ihmisen koti 
lämpiää kaasulla. Suomen 
tilanne on erilainen, sillä 
Pekkarinen oli 2010 päät-

Mauri Pekkarinen poikkesi Alavudella

oli juhlittu vuoden 2003 
tangokuningas Kari Hirvo-
sen syntymäpäivää. Nyt 
juhlittiin samalla isänpäi-
vää, ja hänen omaa isään-
säkin, joka oli katsomossa.
  Kari Hirvosen pitkäsoitto 
ilmestyi 2020, koronake-
vään jälkeen. Levyltä kuul-
tiin konsertissa sen nimik-
kokappale Jokaiselle luotu 
on yksi vain. Ensi kevään 
korvalla Hirvoselta on tu-
lossa uusi levy.
  Hirvonen esitti Satumaa-
tangon, joka kuului Reijo 
Taipaleen repertuaariin ja 
häntä kutsuttiinkin Satu-

maan kuninkaaksi. Kari Hir-
vonen esitti tätä suosittua 
solistia viime heinäkuussa 
Esakallion kesäteatterissa 
Somerolla.
     Lavalla hän näytteli ai-
kuista Taipaletta, ja samas-
sa roolissa hän on myös 
tulevana kesänä. Tämä oli 
hänen ensimmäinen mitta-
va pääroolinsa kesäteatte-
rilavalla.
  Nuorta Taipaletta esitti 
pieksämäkelänen lahjakas 
nuorimies Eikka Eronen, 
joka nähtiin myös Ähtäri-
hallilla. Näytelmän on kä-
sikirjoittanut Juse Venäläi-
nen, joka esitti näytelmässä 
niin Toivo Kärkeä kuin Kari 
Tapiota. Myös muusikko 
Juse Venäläinen lauloi juh-
lakonsertissa. Hän on hen-
kilö, joka pyysi Hirvosen 
näytelmään.
  Vuonna 1994 Kari Hirvo-
nen voitti Ähtärin oman 
Tenavatähti-kilpailun kap-
paleella Jätkän humppa, 
jonka esitti juhlakonsertissa 
tämä tulevaisuudenlupaus 
Eikka Eronen. 

  
Musiikki tärkeä perheelle

  Kuten juhlan juontaja 
Jamo Niemi toteaa, Hirvos-
ten perheessä on musiikki 
ollut aina vahvasti mukana 
niin arjessa kuin juhlas-
sakin. Perheellä oli myös 
iso osuus konsertissa, sillä 
taustalaulajina olivat sisaret 
Katja ja Hannele Hirvonen. 
   Yhdessä veljensä Markus 
Hirvosen kanssa Kari Hirvo-
nen lauloi Kun minä kotoa-
ni läksin ja ilman säestystä. 
Markus oli koostanut vel-
jelleen yllätykseksi videon 
hänen elämästään aina pik-
kupojasta lähtien. Monilta 
ystäviltä oli hänelle videolla 
tervehdys.
   Ihan livenä oli paikal-
la yksi hänen ystävistään, 
konsertissa laulanut tango-
kuningas mallia 1996, Tomi 
Markkola. Orkestereina oli 
konsertissa Helmenkalas-
tajat, Free Shake ja Luna 
Rosa.
  Kari Hirvonen oli todella 
tyytyväinen jälkeenpäin 
juhlakonserttiinsa, joka oli 
työläs järjestää. Hän järjesti 
kaiken muun paitsi tietysti 
yllätykset. Perhe oli tukena 

konsertissa ja sitä se on ol-
lut Hirvosen mukaan myös 
elämän varrella.
  Esakallion kesäteatterissa 
Hirvosella on Reijo Taipa-
leena ensi kesänä puolet 
enemmän näytöksiä kuin 
menneenä kesänä. Viime 
kesänä niitä oli 13 ja vielä 
muut keikat päälle, joten 

hän oli todella kiireinen.
   Kari Hirvosella on nyt-
kin tiukka keikkatahti, 2-4 
viikossa. Hän laski tuona 
päivänä ikään kuin aamu-
kampaa, että hänellä on 16 
keikkaa ennen kuukauden 
mittaista lomaa. Välissä on 
pienimuotoinen joululoma.

      Tarja Riihimäki

Palkintoa vastaanotta-
massa olivat Kuortaneen 
Eliittikisat hallituksen pu-
heenjohtaja Heikki Savela 
ja hallituksen jäsen Rauno 
Laitila. Kuva: Kimmo Räi-
sänen

Kuortane Games valittiin 
vuoden 2022 Motonet GP-
kisajärjestäjäksi Yleisurhei-
lugaalassa 11.11.2022.  Pal-
kintoa oli vastaanottamassa 
Kuortaneen Eliittikisat ry:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Heikki Savela ja hallituksen 
jäsen Rauno Laitila.
   Savela laskee, että tähän 
ovat vaikuttaneet urheili-
japisteet, urheilijat, kun ne 
tekevät tuloksia. Vaikutta-
massa on myös se, miten 
kisajärjestelyt ovat suju-
neet ja yleensäkin se, miten 
ollaan Urheiluliiton kanssa 
hoidettu yhteistyöasiat.
    -  Kokonaisuus kisassa 
vaikuttaa, ja urheilijapisteil-
lä on ehkä suurin vaikutus, 

Kuortane Games palkittiin kisajärjestäjänä
sanoo Savela.
  Kuortane Games kisa-
taan ensi kesänäkin Silver-
tasolla ja kisat pidetään 
Kuortaneella suurin piirtein 
samaan ajankohtaan kuin 
viime kesänäkin, 17. kesä-
kuuta. Kysymys on lauan-
taipäivästä.
   Kuortane Games oli kor-
kealla myös kansainväli-
sessä rankingkisassa. Siinä 
oltiin sijalla 52 koko kisata-
pahtumasarjassa. Siinä oli 1 
194 kilpailua, jotka otettiin 
huomioon.
  Kilpailumanageri Tero 
Heiska on lähestynyt jo 
muutamia kansainvälisiä 
kilpailijoita ensi kisan osal-
ta. Timanttiliigan kilpailu-

jen lajiohjelmat valmistuvat 
vasta joulukuun alkupuo-
lella, joten Kuortaneellakin 
lajiohjelma vielä elää jonkin 
verran. Kuortane Gamesin 
jälkeen on esimerkiksi Os-
lon Timanttiliigan kisa hy-
vinkin pian.
     Savela arvelee, että yksi 
4-5 päälajista on ensi ke-
sänäkin miesten keihäs.

tämässä isosta energian 
uudistuspaketista, jossa oli 
mukana bioenergiaa, muu-
ta uusiutuvaa energiaa sekä 
ydinvoimaratkaisu. Suomi 
on tällä hetkellä uusiutu-
vassa energiassa numero 
kakkonen. Bioenergian käy-
tössä maa on Euroopassa 
ykkössijalla.
  Kaiken energian hinta on 
Suomessakin noussut kor-
kealle, erityisesti sähkön 
hinta. Pekkarinen kävi läpi 
mekaniikkaa, miten säh-
kön hinta muodostuu. Hä-
nen mukaansa nyt haetaan 
ratkaisuja EU:n laajuisesti 
energiapulmiin.

”Tolkutonta hommaa”

  Maailma huutaa uusiu-
tuvaa energiaa, ja samaan 
aikaan Pekkarisen mukaan 
EU rajoittaa omilla toimil-

laan erityisesti bioraaka-ai-
neisiin perustuvaa energian 
käyttöä. 
  -  On kymmenkunta eri-
laista lakia, jotka tavalla tai 
toisella rajoittavat meidän 
metsiemme käyttöä.
   Loppuratkaisuksi voisi 
olla tulossa se, että tästä 
eteenpäin ei saa käyttää 
energiapuuta enempää, 
mitä sitä Suomessa käytet-
tiin vuonna 2017-2022. Jos 
enempää hakataan, sitä ei 
lasketa enää uusiutuvak-
si. Pekkarinen kuitenkin 
arvelee, että tätä voidaan 
vielä ministerineuvostossa 
muuttaa.
  EU:ssa on kahden katego-
rian päätöksiä: direktiivit ja 
asetukset, joita pitää pilkun 
tarkasti noudattaa. Direktii-
veissä jää kansallista liikku-
mavaraa.
   Ennallistamisessa komis-

sio esittää asetusta. Komis-
sio on päätynyt siihen, että 
luonnon moninaisuuden 
turvaamisessa pitäisi palata 
70 vuotta sitten vallinnee-
seen tilanteeseen. Keski-
sessä ja eteläisessä Euroo-
passa yhdyskuntarakenne 
oli tuolloin jo lähes sitä, 
mitä se on tänäkin päivänä.
  - Meidän pitäisi pystyä pa-
laamaan metsien, soiden 
ja peltomaan osalta suurin 
piirtein tuohon tilaan. Tuo 
vuosi oli 1952.
  Tätä Pekkarinen pitää tol-
kuttomana hommana. Esi-
merkiksi turvepeltoja pitäi-
si ennallistaa 30 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. 
Hän näki, että hänen syn-
tymäkodissaan kaikki pellot 
ovat tällaisia turvepohjaisia 
peltoja. Näillä pelloilla voisi 
kasvaa luonnontilaista hei-
nää.

  ´Pekkarinen oli vakuuttu-
nut, ettei tämä ennallista-
minen näin huonona ratkai-
suna voi mennä läpi.
   Hän katsoi myös maan 
taloustilanteeseen. Kun 
koronasta päästiin, Suomi 

ei noussut niin kuin maat 
muualla. Kun korot nou-
sevat, tiukkaa tekee, ettei 
Suomi menee ensi vuoden 
puolella  taantumaan, ehkä 
myöhemmin lamaankin. 
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Tässä on Hautamäki Highlandin logo. Sen on suunnitellut 
logoistaan tuttu taitaja Esko Saarimäki

Hyllyllä oli iso joukko täyslihasäilykkeitä, jotka käyvät hyvin 
kauppansa vaikkapa viiden satsissa.

Ylämaan karja ei säiky lunta, eikä kireitäkään pakkasia. 
Karja on sopeutunut ympärivuotiseen ulkokasvatukseen.

Tilalta on Rekoon tilattavissa ja haettavissa myös monia 
erikoisuuksia kuten naudan poskea ja häntää.

Hautamäki Highland myy 
niin lihaa, makkaraa kuin 
säilykkeitäkin Lähiruoka-
piiri Rekossa, mutta myös 
suoraan tilalta. Tässä sisä-
filettä esittelee tilan isäntä 
Arto Taipalus.

Highlandit laiduntavat ulkona koko vuoden, eivätkä välitä 
lumesta ja pakkasesta. Karjaa kasvatetaan eettisesti, ja sen 
liha on lähiruokaa. Tässä karja laiduntaa pihaton takana.

Hautamäki Highlandin kar-
ja ei säiky sateita eikä pak-
kasia, sillä karjan nahka 
on kaksi kertaa tavallisen 
naudan nahkaa paksumpi, 
ja eläimellä on kaksikertai-
nen karvapeite. Hautamäki 
on tilan nimi, mutta tilan 
isäntänä on Arto Taipalus, 
jonka tilalle Kaukolaan en-
simmäiset Highlandit tuli-
vat vuonna 2006. Näiden 
eläinten liha on lähiruokaa 
parhaimmillaan. Luonnol-
lisesta ravinnosta johtuen 
liha on maukasta, lyhytsyis-
tä, vähärasvaista ja värik-
kään tummanpunaista.
  Tila kuuluu Suomen High-
land Cattle Clubiin, joka 
varmistaa sen, että se on 
100-prosenttisesti puhdas-
rotuisen, tämän ylämaan-
karjan lihaa. Tavaramerkki 
on osuvasti Laitumelta Lau-
taselle. Jäsenet sitoutuvat 
eettiseen lihantuotantoon.
  Tila tuottaa luomulihaa. 
Rotu sopii luomuun, jos-
kin luomukarjan kasvatus 
on ollut koetuksella, koska 
luomusta ei saa lisähintaa 
lihaan. Nyt tilalla on 82 
päätä, joista osa laiduntaa 
pihaton takana ja osa van-
halla turvetuotantoalueel-
la.
    Hautamäen tila aloitti 
emolehmätuotannon 1994 
Limousin-rodulla. Kun en-
simmäiset Highlandit tuli-
vat, tila siirtyi kertarysäyk-
sellä luonnonmukaiseen 
tuotantoon vuonna 2007. 
Highlandit syrjäyttivät no-
peasti Limousinit tuotan-
nosta. Arto Taipaluksella 
on koko tilanpitonsa aikana 

Hautamäki Highlandin liha on aitoa lähiruokaa

ollut karjaa.
  - Ruokinta on pelkästään 
korsirehua. Siinä ei ole lain-
kaan viljaa, vaan korsirehun 
lisäksi annetaan kivennäisiä 
ja vitamiineja, sanoo Tai-
palus. Tätä lihaa voi vilja-
allergikotkin hyvin syödä.
  Seväkin on tutkittu viral-
lisesti, että Highland cattle 
naudanlihassa on vähem-
män rasvaa ja kolesterolia 
sekä enemmän rautaa ja 
proteiinia kuin normaalissa 
naudanlihassa.
  Karja on tehokas laidunta-
ja. Se sopii näin käyttämään 
hyväksi luonnonlaitumia; 
perinnebiotooppeja haka-
maita ja joutomaita.

Rekossa suoramyyntiä

  Hautamäki Highland on 
Lähiruokapiiri Rekossa, 
jossa kuluttajat tilaavat lä-
hiruokatuottajilta ruokaa 
suoraan ilman välikäsiä. Vii-
me perjantaina Hautamäki 
Highlandilla oli Reko-myyn-
tiä Kuortaneella, Alavudella, 
Ähtärissä sekä Lehtimäellä 
ja Alajärvellä. Esimerkiksi 
Alavudella myyntipaikka on 
Alavuden Auton edustalla 
olevalla parkkialueella.
    Edellisenä päivänä hän 
oli jakanut asiakkaille lihaa 
Seinäjoella ja Lapualla. Kes-
kiviikkona oli vuorossa Kau-
hava, Ylihärmä ja Alahärmä. 
Joskus hän käy Virroillakin.
   Kun Highland karjan liha 
on vähärasvaista, se on 
riistasta seuraava eetti-
syydeltään ja kaikilta muilta 
ominaisuuksiltaan. Ikään 
kuin otsatukkainen karja on 

muhkeaa. Sonnit painavat 
noin 600-700 kiloa. 
  Laitumelta lautaselle käy 
eläimen polku niin, että 
eläin syntyy tilalla ja laidun-
taa pihalla vapaana ympä-
rivuotisesti. Vasikat ovat 
emonsa hellässä huomas-
sa 6-8 kuukautta. Laitumet 
ovat laajoja.
   Arto Taipalus tunsi kaikki 
aluksi nimeltään, mutta ei 
enää. Siitossonni on nimel-
tään Arttu ja muutkin son-
nit hän tuntee nimiltä.
  Arto Taipalus on ollut eläk-
keellä viitisen vuotta ope-
tustyöstä ja oli Kauhajoella 
erityisopetuksen rehtorina 
ja viimeksi erityisopettaja-
na Kirkkomännikössä. Hän 
on työskennellyt myös ai-
emmin yläasteen rehtorina 
Alavudella.
  Highlandkarjan pito ja 
suoramyynti on näin Arto 
Taipaluksella eläkeläisvirka. 
Viljelyä on toki ollut ope-
tustyön rinnalla kaiken ai-
kaa. Kaikki pellot ovat api-
lanurmella karjaa varten.
  Korona-aikana lähiruoka 
nosti erityisesti päätään 
ja tuli entistä tutummaksi. 
Silloin lihaa vietiin myös 
kotiin. 
  Kun tila sijaitsee kaukana 
isoista keskuksista, tietää 
lihasta, ettei siinä ole yh-
tään liikenteen päästöjä. 
Yksikään laidunpaikka ei 
ole ison tien vieressä, joten 
tämän on ihanteellinen niin 
luomulle kuin karjankasva-
tuksellekin.
  - Nämä isot karvapallot ei-
vät aina pysy aitojen sisäs-
sä. Poikimisaika on kaikista 

työläin aika keväällä, miettii 
Taipalus.

Useita erikoisuuksia

     Hautamäen tilan pihassa 
on lihalle varastorakennus, 
jossa ovat myös pakastimet. 
Sieltä voi käydä ostamassa 
lihaa, säilykkeitä ja makka-
raa suoraan. Kun maine on 
kiirinyt, sieltä osataan tul-
la kaukaakin hankkimaan 
lihaa, kunhan on soitettu, 
että isäntäväkeä on paikal-
la. Kesäasukkaitakin käy 
jonkin verran. Kaikki mak-
suvälineet käyvät.
   Lähiruokaa pidetään kal-
liina, mitä se ei Taipaluksen 
mielestä ole. Näin joulun 
aikaan voi hankkia lahja-
kortteja.
   -  Täällä on entrecotea, 
sisäfilettä, flanksteakia, pe-
tite tenderiä ja brisketiä, 
luettelee Taipalus.
  Brisket on naudanrintaa, 
Texasin kansallisherkkua, 
joka tekee kovaa tuloaan 
Suomeenkin. Meksikossa 
sitä savustetaan pitkään. 
Salossa on jo ruokapaikka 
JJ´s BBQ, jossa tarjotaan 
näitä savustettuja liharuo-
kia.
   Herkullista syötävää saa 
myös ossobuccosta. Pakas-
timessa on suoramyyntiin 
myös erikoisuuksia kuten 
naudan poskia, häntiä ja 
naudan kieltä sekä maksaa. 
Monenlaista erikoisuutta 
löytyy, mitä ei saa kaupas-
ta. Reko-myynnissä on luet-
teloitu myytävät, joista vain 
ilmoittaa alle omat tilatta-
vansa.
    Makkaraa tehdään aina 
silloin tällöin. Yhdessä mak-
karassa on vähän chiliä ja 
aurajuustoa. Jos jotain Arto 
Taipalus mielisi tehdä, on 
metvurstia. Yleensä teetet-
tävät erät pitää olla suuria, 
joka on vähän jarruna.
  - Meillä on kaksi nolla-
kaappia, joissa liha mureu-
tuu. Ne ovat nollassa suu-
rimman osan ajasta.
  Säilykkeitä tehdään sekä 
paisteista, että samasta, 
mistä jauhelihakin. Esimer-
kiksi Alavudella Torni-Kioski 
myy näitä säilykkeitä. Laatu 
on hyvää; purkkien sisällä 
ei ole mitään hyytelöä.
  Molemmista pojista Jussi-
Matista ja Eliaksesta on iso 
apu tilan töihin..
   Hautamäki Highland ei ole 
juuri markkinoinut tuottei-
taan. Puskaradio on hyvä 
kauppamies. Erityisesti jau-
heliha on niin tykättyä, että 
se pakkaa loppua aina.
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 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

Ostolan Tilitoimisto Oy:llä ovat valoisat ja avarat tilat Lin-
jatiellä, lähellä S-Markettia. Rakennuksen ympärillä ovat 
hyvät paikoitustilat.

Ähtärin Vuoden yrittäjä Marjo Silvo-
nen on työntekijöidensä ympäröimä-
nä. Istumassa oli Helena Hautoniemi 
sekä hänen takanaan Pirjo Ojanen 
sekä Silvosen vieressä Maarit Rinta-
mäki ja Jenni Jarva. 

Ostolan Tilitoimisto Oy ja 
sen toimitusjohtaja Marjo 
Silvonen on Ähtärin Vuo-
den yrittäjä. Hän arvos-
taa viime perjantai-iltana 
saamaansa palkintoa. Hän 
jakaa sen kaikkien kirjan-
pitäjien kanssa ja erityises-
ti Ähtärin tilitoimistojen 
kanssa. Kirjanpitäjät ovat 
tärkeä ryhmä eli ei voisi 
kuvitella yritystoimintaa 
ilman kirjanpitäjää, oli se 
tilitoimistossa tai yritykses-
sä itsessään. Taloushallinto 
kehittyy koko ajan, ja kir-
janpitäjienkin osaamistaso 
on korkealla.
    Marjo Silvonen tuli töihin 
Elsi ja Raimo Lamminahon 
pitämään tilitoimistoon 46 
vuotta sitten. He laajensivat 
sitten muuta yritystoimin-

Ostolan Tilitoimisto Oy on Ähtärin Vuoden yrittäjä

taansa ja Ostolan Tilitoimis-
to Oy perustettiin vuonna 
1990. Sen alussa oli muita-
kin osakkaita, muun muas-
sa Lamminahot. Kun Raimo 
Lamminaho menehtyi, sen 
jälkeen Silvonen on pikku-
hiljaa lunastanut yrityksen 
omakseen ja on nykyään 
ainoana omistajana.
  Aputoiminimenä Ostolan 
Tilitoimisto Oy:llä on Os-
tolan Isännöinti. Näin tili-
toimiston lisäksi tehdään 
myös isännöintiä.
   Asiakkaita´on Etelä-Suo-
mesta Pohjois-Suomeen. 
Nykyään kun taloushallinto 
on sähköistä, asiakkaita voi 
olla mistä päin Suomea ta-
hansa. Ostolan Tilitoimisto 
Oy:llä on sekä sähköistä ta-
loushallintoa että perinteis-

tä sen mukaan, mitä asiakas 
haluaa.
  -  On kuitenkin mukavaa, 
kun asiakkaita tapaa fyy-
sisesti. Yritystoiminnasta 
jutteleminen on muutoin-
kin yhtä tärkeää kuin nu-
meroiden pyöritys, sanoo 
Silvonen.
  Heillä on kaikenkokoisia 
yrityksiä asiakkaina. Työn-
tekijöitä oli aluksi kaksi, ja 
työtekijämäärä on kasvanut 
nykyiseen viiteen hyvään 
työntekijäjoukkoon.
  Silvonen kehuu, että työ 
on hyvin monipuolista. Ko-
ronan aikana ja sen jälkeen 
on ollut paljon esimerkiksi 
tukihakemuksia, joita tili-
toimisto tekee koko ajan. 
  - Tehdään kirjanpitoa, 
maksetaan laskuja ja palk-

koja. Olin aikanaan erikois-
tunut vakuutuspuolelle, 
mutta en enää pitkään 
aikaan. Teen myös perhe-
oikeudellisia asioita, muun 
muassa perunkirjoituksia ja 
testamentteja.
 Ostolan Tilitoimisto Oy on 
auktorisoitu tilitoimisto ja 
KLT. Juuri tuona päivänä oli 
tullut Taloushallintoliitolta 
uusi banderolli, jossa kerro-
taan liiton auktorisoimasta 
tilitoimistosta.

Työ on monipuolista

   Kirjanpitäjän ammatti on 
monipuolistunut koko ajan. 
Vaaditaan yhä enemmän 
koulutusta. Hyvien kirjan-
pitäjien rekrytointi ei Silvo-
sen mielestä ole mitenkään 
helppoa.
  Kirjanpito on hänen mu-
kaansa kuin palapelin te-
koa, kun saat tilinpäätöksen 
valmiiksi.
  -  On hieno tunne, kun 
kaikki täsmää ja kaikki on 
kohdallaan. Ja jos tulos on 
erinomainen, tunne on vie-
lä suurempi, sanoo Marjo 
Silvonen.
   Yrittäjän kanssa etsitään 
erilaisia rahoitusvaihtoeh-
toja, jos hän investoi tai te-
kee jotain kehittämistyötä. 

Koko ajan kirjanpitäjällä on 
työnään kaikkea muuta rin-
nalla kuin numeroita. Työ 
on siirtynyt melko paljon 
sähköiselle puolelle.
   Ostolan Tilitoimisto Oy 
toimii Linjatiellä, jossa ovat 
mukavan avarat tilat. Jokai-
selle viidelle työntekijälle 
ovat omat huoneensa. Viih-
tyisien tilojen seinillä näkyy 
eri puolilla taidetta. 
  Näihin nykyisiin tiloihin on 
muutettu ydinkeskustasta 
vuonna 1999. Ensin neli-
öistä oli käytössä puolet ja 
tiloja on kasvatettu. Tässä 
ovat isot pihat ja paikoitus-
alueet, joten asiakkaiden 
on helppo tulla.

  Lainsäädäntö muuttuu 
koko ajan. Tilitoimistoille 
tulee koko ajan jotain uutta, 
joten opiskelua on kaiken 
aikaa. Koronasta oli se hyö-
ty, että Teamisilla voidaan 
hankkia tietoa, eikä tarvitse 
lähteä Helsinkiin asti. Näin 
säästyy aikaa ja rahaa.
     Tilitoimistoyrittäjä tun-
nustautuu intohimoiseksi 
golffariksi. Yleensä hän käy 
kesäisin viisi kertaa viikossa 
golfaamassa. Ähtärin kenttä 
on Marjo Silvosen mukaan 
kaunis ja haasteellinen.
  -  Golf on hyvä vastapaino 
työlle, kun kävelet ja olet 
ulkona neljä tuntia, laskee 
Silvonen.
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            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
EL ALAVUS: Kinkkibingo joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa. Terve-
tuloa pelaamaan kaiken ikäiset.

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Vuokraa Alavuden 
asemalla sijaitseva Konttuuri juhliisi. Yhtenäinen astiasto ja istu-
mapaikat 60hengelle, hyvin varusteltu keittiö. Ota yhteyttä nu-
meroon 044 9774885/kyläyhdistys tai aseman.konttuuri@gmail.
com 
Kontiaisten kyläyhdistys ry Pidä juhlat kontiaisten kylätalolla! 
Rauhallinen paikka, arabian astiasto 200 hlölle, hyvät kylmätilat 
ja toimiva keittiö. Vuokrattavissa myös kahviotila (n. 50 hlö) esim. 
muistotilaisuuteen. Jari 040 560 7484, kontiaistenkylatalo@
gmail.com
Suomenselän Samoilijat ry Sauvakävely joka maanantai klo 9.00.
Kokoontuminen Ähtärin keskustan kuntoradan alailmoitustaulul-
la. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.

Alavuden Tervajalkojen sauvakävelyt Kirkkovuorella torstaisin klo 
18.00.

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12  63300   
Alavus KUUSTUPA auki ma,to ja pe Kuustuvalla tehdään käsitöitä, 
askartelutöitä. Pidetään laulutuokioita ja kuunnellaan musiikkia. 
Rupatellaan kuulumisia ja kahvitellaan hyvässä seurassa. Myös 
myynnissä makrame enkeleitä, hattuja, huiveja sekä muuta as-
kartelutuotteita. Tervetuloa toimintaan mukaan. Yhteystiedot 
0440544668  (arkisin 10-18) 

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

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

TÖYSÄN NUORISOSEURA RY:n SYYSKOKOUS keskiviikkona 23.11. 
klo 19:00, nuorisoseurantalon kerhohuoneissa. Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa!
Alavuden seudun hengitysyhdistys ry:n SYYSKOKOUS/pikku-
joulut järjestetään Alavudella Makupirtissä (Louontie 3, Alavus) 
perjantaina 25.11.2022 klo 18. Aloitamme illan syyskokouksella 
ja sen jälkeen nautimme joulupuuron. Syyskokouksessa käsitte-
lemme sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

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

Eläkeliitto Kuortaneen yhdistys ry SYYSKOKOUS to 24.11.2022 
klo 12.30 Oma Säästöpankki kokoustila, Keskustie 40. Kahvitus klo 
12.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat. Tervetuloa!

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

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Perinteinen Joulupuu-
ro torstai 8.12. klo 13.00 Opistolla ravintola Aallossa. Puuroa, 
torttukahvit, ohjelmaa ja arvontaa. Ota pikku paketti mukaan. 
Tervetuloa

Alavuden Karjala-seura  Karjalan Liiton valtakunnallinen talviso-
dan syttymisen muistotilaisuus ke 30.11.2022 klo 15.00 Alavuden 
kirkkopihassa alkaa  seppeenlaskulla Karjalaan jääneiden vainaji-
en muistomerkille ja Vpl Pyhäjärvi-säätiön muistopaadelle sekä 
seppelpartion lähettämisellä Muistojen kappeliin ja Töysän hau-
tausmaalle.

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

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

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Perjantaina 25.11 kel-
lo 16-19 Konttuurilla (Asematie 5) joulunavaus ja joulumyyjäiset. 
Paikalla itse Joulupukki sekä hevonen ajeluttamassa. Arpajai-
set jossa pääpalkinto joulukinkku. Myyntipaikan saa varata 044 
9774885/Kyläyhdistys
Niemi-Hukkalan metsästysseura ry Hirvipeijaiset Niemi-Hukka-
lan metsästysseura ry tarjoaa hirvikeittoa maanomistajilleen, jä-
senilleen ja kyläläisille Lauantaina 26.11.2022 klo 16-18 kylätalo 
hukkatuvalla. Samalla juhlimme peijaisten merkeissä seuran 60 
-vuotisjuhlaa ilman virallista vastaanottoa.Tervetuloa.

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

info@lakeudenportti.com

Tuurin Salonkylän Kyläyhdistys ry:n Syyskokous Veljekset Kes-
kisen kyläkaupan peräkammarissa Lauantaina 10.12.2022 klo 
12.00 Kyläyhdistyksen jäsenet ilmainen ruokailu onnenkivessä 
klo 11.00 Ilmoittautumjset Pirkko puh 0400733582 Esillä sään-
tömääräiset asiat Tervetuloa ! Hallitus
Tervamartat ry mukana Kuortaneen joulunavauksessa arpajais-
ten merkeissä! Palkintoina mm. torkkupeitto, leivonnaisia, käsi-
töitä, lahjakortteja. Pientä tarjoilua, tervetuloa!

Ähtärinjärven Reumayhdistys: Ähtärin kirkossa su 18.12. klo 18 
Kauneimmat joululaulu tilaisuus. Kuljetus järjestetään, ilmoittau-
du 9.12. mennessä Raija p. 040 777 2363 tai Marita p. 050 323 
8551 klo 17 jälkeen. Alavuden Marttojen pikkujoulu-ruokailu järjestetään MA 28.11. 

klo 17.00 Lounas66 Pizzeriassa. Martat tarjoaa glögit ja jälkiruu-
aksi torttukahvit. Ilmoittautuminen viimeistään 25.11. Kaisalle 
0400549740 tai Helille 0407212513. Tule mukaan!

Tarjolla suolaista ja makeaa höystettynä nokipannukahvilla. Mu-
kaan otsalamppu, istuinalusta, oma kuppi ja iloinen mieli. Ilmoit-
tautumiset ke 30.11.22 mennessä tekstiviestillä 040 7217505. 
Kts. lisät. facebookista @suomenselansamoilijat. Tulethan vain 
terveenä.Suomenselän Samoilijat ry Samoiluhenkinen joului-
nen tapahtuma nuotion lämmössä, luonnon keskellä jäsenille pe 
2.12.22 klo 18 Ähtärinsalmen laavulla, Avainniementie, Ähtäri. 

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

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

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

EL Kuortaneen yhdistys.  Mölkkypelit jatkuu pe  25.11. klo 10.00 
alkaen  tennishallissa os. Tuottajantie 6.  Huom! Sisäkengät tai vil-
lasukat mukaan. 
Senioriopettajien perinteinen jouluruokailu keskiviikkona 30.11 
klo 13.00 ( avec ) Paikka Hotelli Alavus.  Joululounas on jäsenille 
ilmainen. TERVETULOA  !
Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho koolla ke 30.11. 
klo 12 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

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

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

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

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

Sydänmaan maa- ja kotitalousnaiset Tiistaina 22.11.22 klo 18 
Kotitalouden poikkeusolojen varautumisinfotilaisuus Hukkatu-
valla, os. Hukkalantie 292, jossa esittelyssä 1 hlön ruokatarpeet 
72 h ajalle. 'Hätävarapakkauksen ' arvonta lopuksi. Ilm. puh. 040-
5359012. Kahvitarjoilu! Tervetuloa nuoretkin mukaan!

Kätkänjoen metsästysseura kutsuu kyläläiset ja maanomistajat 
seuran 70-vuotis/hirvipeijaisiin kylätalolle Lauantaina 26.11.2022 
klo 17.00 alkaen. Ensin on vähän virallista ohjelmaa ja sen jälkeen 
on tarjolla hirvikeittoa. Kätkänjoen metsästysseura toivottaa kaik-
ki tervetulleeksi paikanpäälle juhlimaan.
ALAVUDEN seudun AVH kerhon pikkujoulua vietetää Hotelli ALA-
VUDESSA 30.11.klo.13.00 alkaen. Enakko lmoitautumiset 27.11. 
mennessä SEPOLLE 0405009342 tai KAISULLE 0407686456 osalli-
tumis maksu 20,00€ henkilö. Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan.JOKIVARREN NUORISOSEURA RY. Syyskokous su 27.11.2022 klo 

18.00 seurantalolla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ter-
vetuloa! Johtokunta.

ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT PUUROJUHLA KOKOUS 28.11 KLO 
11 KULTTIKSELLA. ALOITAMME NOIN 10.30 PUUROLLA, RUSINA-
SOPALLA JA TORTTU KAHVILLA . OMA SP EDUSTAJAT KERTOILEVAT 
PANKIN KUULUMISIA JA MARI JÄRVINEN SÄESTÄÄ JOULULAULUJA 
. KOKOUS JA LOPUKSI ARVONTA .

Valtion liikuntaneuvosto 
on antanut lausuntonsa lii-
kuntapaikkarakentamisen 
rahoitussuunnitelmista ja 
kustannuksiin myönnettä-
vistä avustuksista.
  Yhtenä myönteisenä on 
menemässä eteenpäin 
Kuortaneen uinnin valta-
kunnallinen harjoituskes-
kus, joka on saamassa puoli 
miljoonaa euroa ensi vuo-
delle ja seuraavalle vuodel-
le 740 000 euroa ja sama 
määrä seuraavalle vuodelle 
ja 770 000 euroa vuodelle 
2026.
  Lopullisen vahvistuksen 
avustuksista antaa kulttuu-
ri- ja tiedeministeri Petri 
Honkonen. Kuortaneen 
valtakunnallisen hankkeen 
kustannusarvio on noin 12 
miljoonaa euroa.
   Liikuntaneuvosto puoltaa 
myös Lapuan uimahallin ja 
urheilutalon peruskorjaus-
ta ja laajennusta 800 000 
eurolla vuodelle 2024.
 Seinäjoen uimahallin laa-
jennukseen on tulossa 
sama määrä, 800 000 euroa 
vuodelle 2024.

Kuortaneen uin-
tikeskus menossa 
eteenpäin

Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueella palveluseteli 
tulee käyttöön 1.1.2023 
alkaen ikäihmisten ympäri-
vuorokautiseen palveluasu-
miseen, säännölliseen ko-
tihoitoon ja lääkinnälliseen 
kuntoutukseen (fysiotera-
pia, lymfaterapia, toiminta-
terapia ja puheterapia).
    Hyvinvointialue järjestää 
kiinnostuneille yrittäjille 
maksuttomia koulutuksia 
palvelusetelituottajaksi 
hakeutumisesta ja PSOP-
palvelusetelijärjestelmästä 
17.11., 22.11. ja 24.11.2022 
klo 17–18.30. PSOP-järjes-
telmässä tapahtuu mm. 
palveluntuottajaksi hakeu-
tuminen ja palveluseteli-
päätösten hallinnointi.
    Koulutukseen osallistumi-
nen ei sido yrittäjää mihin-
kään, joten koulutukseen 
voi osallistua myös lisätie-
don saamiseksi. Koulutuk-
seen voi ilmoittautua www.
epsoteuudistus.fi-sivuston 

Yrittäjät voivat hakeutua
palvelusetelituottajiksi

kautta tai suoraan tästä lin-
kistä.
    Palveluntuottajien haku 
aukeaa PSOP-järjestelmäs-
sä 17.11.2022. Palvelusete-
lituottajaksi hakeutuminen 
on siitä eteenpäin jatkuvas-
ti avoinna, ellei hyvinvoin-
tialue myöhemmin toisin 
päätä.
   -  Alueen yrittäjillä on nyt 
kovasti odotettu mahdolli-
suus hakeutua hyvinvoin-
tialueen palvelusetelituot-
tajaksi niissä palveluissa, 
joihin palvelusetelisääntö-
kirjat on valmisteltu ja
hyväksytty, kannustaa Ete-
lä-Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen asiakaspalveluiden 
asiantuntija Miia Hietanie-
mi.
      Hyvinvointialueen palve-
luntuottajiksi hyväksytään 
kaikki hakijat, jotka täyttä-
vät sääntökirjoihin kuvatut 
kriteerit. Kun palvelusetelit 
tulevat käyttöön vuoden 
alusta, hyvinvointialueen 

asiakkaat voivat valita halu-
amansa palveluntuottajan 
hyvinvointialueen hyväksy-
mien palvelusetelituottaji-
en joukosta. Palveluseteliä 
voivat käyttää ne hyvinvoin-
tialueen asiakkaat, joille on 
myönnetty oikeus palvelu-
seteliin.
     Palveluseteli on yksi tapa 
järjestää hyvinvointialueen 
lakisääteisiä sosiaali- ja ter-
veyspalveluita.
Palveluseteli on sitoumus, 
jolla hyvinvointialue korvaa 
palvelujen tuottajan anta-
man palvelun kustannukset 
hyvinvointialueen ennalta 
määräämään arvoon asti.

Jääkiekko

Pelilista: viikko 47 Alavus Areenalla

La 26.11. klo 11:00 U9 Leijonaliiga: 
                                          APV musta-Sport Canadi-
ens
                                          APV keltainen-Sport 
Bruins
klo 11:50 U9 Leijonaliiga: APV keltainen-SoTi
                                            APV valkoinen-Sport Ca-
nadiens
klo 12:55 U9 Leijonaliiga: APV valkoinen-Sport 
Bruins
                                             APV musta-SoTi
klo 14:20 U19 Ss-karsinta: APV-Hermes Österbot-
ten

Su 27.11. klo 13:00 U13 AA: APV-S-kiekko valkoi-
nen
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AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO

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

040 665 2070

Kaikkiin kohteisiin.
Myös puusepäntyöt

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

PELTISEPÄNTYÖT

HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKOULU

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

TEIPPIÄ JA TEIPPAUKSIA

KIRJANPITOPALVELUT AUTOHUOLTO

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

Ripaus joulumieltä?
 

Nyt on se aika vuodesta, kun 
Sinulla on mahdollisuus lahjoittaa 

kauttamme joululahja 
alavutelaisille lapsille ja nuorille! 
Lahjasi saattaa olla heille joulun 

ainut paketti.
 

 Joululahjakeräys tuo jouluiloa 
sekä antajalle että saajalle!

 
KIITOS!

 
 

MLL:n 
JoululahjakeräysAlavuden ja Töysän Man-

nerheimin lastensuojelulii-
ton yhdistykset järjestävät 
paikallisille lapsille ja nuo-
rille joululahjakeräyksen. 
Lahjojen saajat ovat lap-
sia ja nuoria, joilla ei ehkä 
muuten ole mahdollisuutta 
saada lahjaa perheen talo-
udellisen tai voimavara ti-
lanteen vuoksi. 
Keräys järjestetään yhdessä 
muun muassa KuusSoten 
sosiaalipalveluiden kanssa.
Kyseiset yhdistykset ovat 
jatkaneet keräystä ns. omil-
la alueillaan kuntaliitoksen 
jälkeenkin, eli Alavuden 
yhdistys kerää ”vanhan” 
Alavuden ja Töysän yhdis-
tys ”vanhan” Töysän alueen 
lapsille ja nuorille.

Tukea koko Alavuden alu-
eelle ja sen alueelle tulleil-
le Ukrainan lapsille

Tänä vuonna Alavuden 
yhdistys kerää myös koko 
alueella asuville Ukrainan 
sodan vuoksi tänne turvaan 
tulleille lapsille ja nuorille 
lahjoja. 

Itse keräyksellä on pit-
kä perinne Alavudella, ja 
yhdistykset haluavat sen 
jatkuvan, mihin toivovat 
asukkaiden tahtovan osal-
listua. Joululahjoja odottaa 
kaikkiaan noin 230 0–17- 
vuotiasta. 
Osallistua voi hakemalla 
kortin, jossa on mainittuna 
lapsen tai nuoren ikä, su-
kupuoli, sekä mahdollinen 
lahjatoive. Lahjaa ei tarvit-
se paketoida, vaan MLL on 
lupautunut tekemään sen 
itse. 
Alavuden yhdistys järjestää 
keräyksen 24.–25.11. klo 
16–20 Alavuden S-marketin 
aulassa. 
Töysän yhdistys järjestää 
keräyksen 26.–27.11. klo 
11–17 Veljekset Keskisen 
kauppakadulla. 

Terhi Sytelä

Alavuden ja 
Töysän MLL 
joululahjakeräys 
marraskuun lopulla

Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin valtuuston vii-
meinen kokous järjestettiin 
14.11. Valtuuston puheen-
johtaja Paula Risikko kiitti 
puheenvuorossaan luotta-
mushenkilöitä avoimesta ja
vastuullisesta toiminnasta.
    - Lämpimät kiitokseni myös 
osaavalle ja ammattitaitoi-
selle henkilökunnallemme. 
Kulunut valtuustokausi on 
ollut hyvin poikkeuksellista 
aikaa. Lisäksi hyvinvointi-
alueen valmistelu on vaati-
nut henkilöstöltä merkittä-
vää työpanosta perustyön 
ohella.
   Vuodenvaihteessa Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin toiminta päättyy, ja se 
sulautuu osaksi Etelä-Poh-
janmaan hyvinvointialu-
etta. Hyvinvointialueella 
ylintä päätösvaltaa käyttää 
maaliskuussa toimintansa 
aloittanut aluevaltuusto.
    Sairaanhoitopiirin val-
tuusto hyväksyi muutokset 
kuluvan vuoden talousar-
vioon.

Tämänhetkisen arvion mu-
kaan sairaanhoitopiirin 
tilikauden alijäämäksi on 
muodostumassa 8,8 mil-
joonaa euroa. Alijäämän 
kattamiseksi kunnilta lasku-
tettavaa määrää pienentää 
kuitenkin sairaanhoitopiirin 
aiempien vuosien ylijäämä, 
6,9 miljoonaa euroa.
    Lisälaskutuksen määrä 
yhteensä kaikille alueen 
kunnille on arvion mukaan 
1,9 miljoona euroa.
  Tilikauden tulokseen vai-
kuttavat ennen kaikkea 
koronapandemia, henkilös-
tövaje sekä varatutuminen 
työtaistelutoimiin keväällä 
2022.
    Hyvinvointialuejohtaja, 
sairaanhoitopiirin johtaja 
Tero Järvinen antoi valtuu-
tetuille tilannekatsauksen 
Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen valmistelusta.
Valmistelun osa-alueet ete-
nevät aikataulun mukaises-
ti. Tällä hetkellä pääpaino 
on henkilöstön sujuvan siir-
tymisen varmistamisessa.

Sairaanhoitopiirin 
valtuustolla
oli viimeinen kokous
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Tuurissa pidetyssä markkinointiseminaarissa oli runsaasti 
osallistujia, kun puhujiksi oli saatu hyvä kolmikko.

Yhtenä markkinoinnista 
avasi silmiä luova johtaja 
Mikko Kalliola hattu pääs-
sään. Taustalla toimitus-
johtaja Ulla Koivisto säätää 
kuuluvutta.

Paljon uusia näkökulmia 
ja ajattelemisen aihetta 
saatiin markkinointisemi-
naarissa, jonka järjestäjänä 
oli Alavuden Kehitys Oy:n 
hallinnoimat Tieto lisää 
tulosta- ja Mikrosta milliin-
hankkeet. Kuten Alavuden 
Kehitys Oy:n toimitusjohta-
ja Ulla Koivisto toteaa, että 
osataan katsoa rohkeasti 
eteenpäin, siinä auttavat 
henkilöt, jotka avaavat mei-
dän silmiämme.
   Ensimmäisenä silmiä oli 

Markkinointiseminaari Tuurissa avasi silmiä markkinointiin

avaamassa Aava& Bang 
Oy:n luova johtaja Mikko 
Kalliola. Hänen mukaansa 
markkinointi ymmärretään 
useimmiten väärin. Hän 
yksinkertaisti sen niin, että 
markkinointia on se, että 
asiakkaita saadaan ja ne 
pidetään. Kaikki lupaukset 
lunastetaan.
   Runsas osanottajajoukko 
sai nostaa käsiä ylös, mikä 
Kalliolan kysymyksistä osui 
kulloinkin nappiin omalle 
kohdalle. 

  Illan toisena puhujana 
oli toimitusjohtaja Tommi 
Lähde yrityksestä nimel-
tään The other danish guy, 
jolla on hyvinkin erilaista 
mainontaa ja jota moni on 
kuvitellut ulkomaalaiseksi 
yritykseksi.
   Hän kertoi henkilökohtai-
sesta epäonnistumisestaan 
ja polusta tähän päivään, 
jolloin menee jo hyvin. Lä-
hinnä yritys myy saumatto-
mia, hiertämättömiä bok-
sereita verkkomyyntinä.
   Kaikki alkoi siitä, kun 
hän lähti kaverinsa kans-
sa NewYorkiin tutkimaan, 
miten verkkokaupan kasvu 
ja mobiilimaksaminen vai-
kuttavat ihmisten ostami-
seen. Yhtiökumppani käveli 
liian pitkään, ja alushousut 
hiersivät tuskaisesti. Näissä 
yhteyksissä huudahdetus-
ta lauseesta, tuli yrityksen 
nimi, jossa kuulosteltiin 
tanskalaisen näköistä tyyp-
piä.
   - Silloin aloin miettiä, mikä 
siinä onkaan, etten löydä 
hyviä alusvaatteita ja jos 
löydänkin, en löydä ikinä 

uudestaan, miettii Lähde.
   Pieni määrä sisäänostajia 
päättää alusvaatteista. Siksi 
päädyttiin verkkoon, jossa 
myynti kasvaa ylipäätään 
koko ajan.
   Lähde korostaa sitä, että 
brändi syntyy siitä, että 
ihmiset pitävät siitä, mitä 
brändi puhuu heille ja pi-
tää siitä, mitä brändi kertoo 
heistä.
   Takapakkia on matkan 
varrella tullut, ja silloin Jen-
keissä mukana ollut yhtiö-
kumppani lopulta poistui 
kokonaan. 

     Nykyisyyttä selitettiin

   Erikoinen titteli oli illan 
viimeisellä esiintyjällä Petri 
Rajaniemellä, nykyisyysse-
littäjä, jonka mukaan viime 
vuodet on eletty valtavan 
paineen alla.  
  Rajaniemi katseli kosken-
laskukuvaa, joka kertoo 
meistä kaikista. Niput on 
avattu, eikä meitä vie yh-
tään kukaan, eikä mikään. 
Elämäntuntu on sitä, että 
jokainen pölli vastaa itse 
omasta kyvystään pärjätä 
jatkuvasti ympärillä muut-
tuvassa ympäristössä.
   - Meidän tulevaisuus syn-

tyy siitä, mitä me teemme. 
Teemme valintamme sen 
pohjalta, miltä tuntuu, että 
asiat ovat. Tällaista muutos-
ta ei ole aiemmin ollut.
  Rajaniemen mukaan me-
nossa on vakava ihmisten 
kriisi. Kun sitä yritetään 
paikata rahalla, niin kohta 
talouskin voi huonosti.
    Nykyään joko allekirjoitat 
kaiken tai olet toisessa lei-
rissä. Rajaniemi näkee, että 
meidän yhteisen selviämi-
sen kannalta on tärkeää, 
että on opittava keskuste-
lemaan avoimesti hyvien 
juttujen mahdollisista huo-

noista puolista, jotta pärjä-
tään yhdessä.
   Jako kahteen antaa iden-
titeetin, ja se antaa yrityk-
selle hallittavuuden, jotta 
pystytään puhuttamaan 
heitä, jotka ovat meikeläi-
siä. Ihmiset eivät osta enää 
tuotetta sen ominaisuuden 
perusteella.
  Isot ja oikeasti isot asiat 
ovat hukkuneet internetin 
syövereissä. Koko elämästä 
on tullut sovellus. Inhimil-
linen käyttöliittymä on hä-
vinnyt; ihmistä ei ole mis-
sään.


