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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI
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KINO KYNTÄJÄ SUN KINO
LUKIONTIE 3, ÄHTÄRIJÄRVILUOMANTIE 5, ALAVUS

OSTA TAI VARAA LIPPUSI NETISSÄ: WWW.ELOKUVIIN.INFO  

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 10.8. KLO 17.30 
K7, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 10.8. KLO 18.00 
PE 12.8. KLO 18.30 
K16/13, 13! 

SUN KINO: 
TO 11.8. KLO 19.30 
SU 14.8. KLO 18.00 
K16/13, 13! 

BULLET TRAIN 

ELVIS

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 12.8. KLO 19.00 
LA 13.8. KLO 16.300 
KE 17.8. KLO 18.00 
S, 12! 

SUN KINO: 
LA 13.8. KLO 17.00 
SU 14.8. KLO 16.15 
TO 18.8. KLO 18.00 
S, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 17.8. KLO 17.30 
K7/4, 12! 

SUN KINO: 
TO 11.8. KLO 17.30 
LA 13.8. KLO 15.00 
K7/4, 12! 

Kuntosali, infrapunasauna ja solarium avoinna joka päivä klo 5-23.!"
Myös kertamaksulla! Asiakaspalvelu avoinna maanantaisin klo 16-"
18. Kuntosalin kulkukortit myynnissä myös Kino Kyntäjässä! 

Aina on hyvä aika aloittaa 
Kuntosaliharjoittelu! 
KERTAKORTIT: 
15 kerran kortti 85! 
10 kerran kortti 70! 

KUUKAUSIKORTIT: 
12 kuukautta 39! /kk 
   3 kuukautta 45! /kk 
   1 kuukausi 50! /kk 

Vuosikortti 1!/päivä (365!) 

WWW.KUNTOAURA.COM ¥ 0400-570507 ¥ J€RVILUOMANTIE 5, ALAVUS

17.30 Kontakti, K16/13, liput 12! 

Ähtäriläislähtöinen kuvaaja Joonas Niemi ja tuottaja  

Jermu Mäkinen tavattavissa näytöksen jälkeen! 

20.00 Hopeanuoli-musikaali, K7, liput 13! 

22.30 After we fell, K12/9, liput VAIN 3! 

www.elokuviin.info" 

Ylävesien Yöleffat:  
Erikoisohjelmaa Sun Kinossa PE 19.8.22. 

SIHJA: KAPINAA ILMASSA 

SUN KINO: 
PE 12.8. KLO 18.00 
K7/4, 12! 
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Perjantai   12.8.           Klaara

Lauantai  13.8.             Jesse

Sunnuntai  14.8.           Onerva, Kanerva 

Maanantai  15.8.          Marjatta, Marja, Jaana, Marjo,
Marita, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marjuk-
ka, Marianna

Tiistai  16.8.                    Aulis

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  10.8.        Lauri, Lasse, Lassi

10 Elokuu          2022        05:09                      21:52  

11 Elokuu          2022        05:12                      21:48 

12 Elokuu          2022        05:15                      21:45  

13 Elokuu          2022        05:18                      21:42 

14 Elokuu          2022        05:21                      21:39 

15 Elokuu          2022        05:23                      21:36 

16 Elokuu          2022        05:26                      21:32 

Päivämäärä                         Auringonnousu                 Auringonlasku

                                      Ilmaisjakelulehti, 
                                      jakelu pvä keskiviikko 

Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö:   Pe klo 16 mennessä,
painovalmiit Ma klo 11 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    11.8.              Sanna, Susanna, Sanni, Susanne 

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

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

Vielä hautakivet syksyn toimituksiin !

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

Alavudenpäivä 17.8.2022

klo 10-18 Avoimet ovet Sotavanhuksen museolla  
  Alavus-Seura ry 

  Tapulikahvilassa ropsukahvit,arpoja, käsitöitä 
  Alavuden Seurakunnan lähetystyö
 
klo 12   Seppeleen lasku Sankarihautausmaalle 
  Alavus-Seura ry ja Alavuden kaupunki
 
klo 12-18  Taidekeskus Harrissa avoimet ovet,  
  maksuttomat yleisöopastukset klo 13 ja klo 15 

klo 16-18 Sotavanhuksen museolla kansallispukujen   
  tuuletuspiknik 
 
  Kuntalaisilta toivotaan liputusta!
 
  

-Perinteitä vaalien, menneisyyttä kunnioittaen-

Tiistai 16.08.2022 

Kotiseuturetki 

Alavuden Oppaat kertovat Alavuden ja Töysän 
kirkoista, kirkkopihan muistomerkeistä sekä hau-
tausmailla lepäävistä sekä karjalaisista että muis-
ta vaikuttajahenkilöistä. Retki päättyy Sepännie-
men Lomakylään ja museoalueelle.

Aikataulu: Kokoontuminen Alavuden kirkkop-
ihaan klo 17.30,Töysän kirkkopiha klo 18.15 ja 
Sepänniemi klo 19.00. Paluu n. klo 20.30.Linja-au-
to kulkee reitillä Alavuden kirkkopiha, Muistojen 
kappeli, Salmensillan kautta vanhaa tietä Tuuriin 
ja Töysään.

Alavuden kaupunki/ kulttuuripalvelut kustantaa 
matkan. Kahviraha perillä 5 euroa.

Ei ennakkoilmoittautumista. 

Tervetuloa !

Alavuden Oppaat, Alavuden Karjala-seura, Töysän 
Karjalaiset ja Alavuden kaupunki kulttuuripalve-
lut.

Alavus-viikkoa ja Alavuden 
päivää vietetään 17.8.1808 
käydyn Alavuden taistelun 
muistoksi. Merkkipäivän 
kunniaksi toivomme kaikki-
en alavutelaisten nostavan 
Suomen liput salkoon ja 
lähtevän tutustumaan koti-
seutuunsa!

Tiistaina 16.8. on mahdol-
lisuus hypätä kotiseutu-
ajelulle, jonka järjestävät 
Alavuden Karjala-seura, 
Alavuden Oppaat, Töysän 
Karjalaiset sekä Kaupungin 
kulttuuripalvelut. Ajelulla 
Alavuden Oppaat kertovat 
Alavuden ja Töysän kirkois-
ta, kirkkopihan muistomer-
keistä sekä hautausmailla 
lepäävistä sekä karjalaisista 
että muista vaikuttajahen-
kilöistä. Retki päättyy Se-
pänniemen Lomakylään ja 
museoalueelle. Aikataulu: 
Kokoontuminen Alavuden 
kirkkopihaan klo 17.30, 

Alavus-viikolla tutustu-
taan kotiseutuun ja tuu-
letetaan kansallispukuja

Töysän kirkkopiha klo 18.15 
ja Sepänniemi klo 19.00. 
Paluu n. klo 20.30. 
Linja-auto kulkee reitillä 
Alavuden kirkkopiha, Muis-
tojen kappeli, Salmensillan 
kautta vanhaa tietä Tuuriin 
ja Töysään. Alavuden kau-
pungin kulttuuripalvelut 
tarjoaa matkan. Kahviraha 
perillä 5 euroa. Ei ennak-
koilmoittautumista. 

Keskiviikkona 17.8. klo 
12 Alavuden kaupunki ja 
Alavus-seura laskevat sep-
peleen Alavuden sanka-
rihautausmaalle. Kirkon 
vieressä Sotavanhuksen 
museolla on avoimet ovet 
klo 10-18. Museossa on 
nähtävää kahdessa kerrok-
sessa. Alakerrassa esitel-
lään Suomen sotaa ja Ala-
vuden taistelua, Alavuden 
kirkkohistoriaa, tervanpolt-
toa ja talonpoikaisesineitä, 
kun taas yläkerrassa pääsee 
tutustumaan kivikauteen ja 
eränkäyntikulttuuriin sekä 
erilaisiin kulkupeleihin. 
Museolla on myös myyn-
nissä kotiseutuaiheista 
kirjallisuutta ja viereisestä 
Tapulikahvilasta voit os-
taa ropsukahvit, käsitöitä 
ja arpoja. Tapulikahvilan 
tuotto käytetään Alavuden 
seurakunnan lähetystyön 
hyväksi.

Sotavanhuksen museon 
pihamaalla järjestetään li-
säksi kansallispukujen tuu-
letuspiknik samana päivä-
nä klo 16-18. Pukeudu siis 
kansallispukuun, kansan-
pukuun tai muinaispukuun 
tai voit mainiosti myös yh-
distää jonkin puvun osan 
nykyvaatteisiin ja tuuletella 
sitä. Tai vedä yllesi pelkkä 
kansallispukuasenne, nap-
paa piknikeväät mukaan 
ja lähde ihmisten ilmoille 
näyttäytymään ja tapaa-
maan muuta kansallispuku-
kansaa!

Taidekeskus Harrissa on 
avoimet ovet 17.8. klo 12-
18. Nähtävänä on töysä-
läislähtöisen Pauliaukusti 
Haapasen akvarellinäyttely, 
jossa voit bongata tuttuja 
töysäläisiä maisemia sekä 
rakennuksia. Ja mikäli et 
vielä tiedä, kuinka säveltäjä 
Toivo Kuula, taiteilija Matti 
Annala ja Arabian maito-
kannukokoelma liittyvät 
Alavuteen, tule ottamaan 
siitä selvää! Maksuttomat 
yleisöopastukset pidetään 
klo 13 ja klo 15. Lisäksi 
Harrissa on nähtävänä Ala-
vuden veteraanien perin-
nehuone. Myynnissä sota-
aiheista kirjallisuutta sekä 
tarjoushintaan Alavuden ja 
Töysän historia -kirjoja! 

Tavoitelkaa rauhaa 
kaikkien kanssa ja 
pyrkikää pyhityk-
seen, sillä ilman sitä 
ei kukaan ole näkevä 
Herraa.

Hepr. 12:14

Viikon kotimai-
nen ensi-ilta: 
Karaokeparatiisi
Suomalaiset eivät näytä 
tunteitaan – he laulavat ka-
raokea

Suomen kokenein karaoke-
emäntä Evi haluaa halata 
asiakkaidensa tuskan pois. 
Hän käynnistää autonsa ja 
lähtee matkaan läpi pohjoi-
sen maan kauniiden maise-
mien. Hän yhdistää rakkau-

den ja menetyksen tarinat, 
jotka löytyvät karaoken kli-
seen takaa. Toni, maailman 
ujoin kaveri, rohkaistuu la-
valle kerta toisensa perään. 
Kari etsii rakkautta ja laulaa 
öisin autokorjaamossaan. 
Elina ei pysty kävelemään 
Parkinsonin taudin takia, 
mutta punk -kappaleet saa-
vat hänen sielunsa lentä-

mään. Laura laulaa, koska 
puhuminen on liian tuskal-
lista.

Einari Paakkasen lämmin 
dokumenttielokuva on ker-
tomus suomalaisista, jotka 
paljastavat sielunsa laula-
essaan, niin ilossa kuin su-
russa

 KOTITIE.

Usein lapsena kuljettiin
pientä polkua naapuriin.
Metsissä usein kuljettiin,
kotiteitä siellä etsittiin.
Tie on tärkeä vieläkin, joka 
päivä eteenpäin kuljenkin.
Kyselen,mikä on tie,
mikä meitä oikeaan vie.
On monia harhateitä,
väärään johtaa ne meitä.
Siksi tarvitsen opastajaa,
joka oikeaan viitoittaa.
Katsele nyt tienviittoja.
Ne löytyy Jumalan Sanasta.
Jeesus on tie,aina näin,
oikeaan ohjaa kotiin päin.
Et eksy elämän polulla,
Jos on oikea Auttaja.
Lue siksi Sananlaskuja, on 
niissä iki-aikojen totuutta.
Oikea tie vie elämään, 
et joudu siis häpeään.

    Alli Kulju   29.7-22
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Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen valmistelijat 
lähtevät maakuntakierrok-
selle. Syksyn aikana järjes-
tetään yhteensä kahdeksan 
yleisötilaisuutta. Kierros 
starttaa Kauhavalta 23.8. 
Alavudelle kierros pysähtyy 
28. syyskuuta. Alajärvellä 
ollaan 5. lokakuuta.
    Mitä tapahtuu, kun hy-

Kuntakierros hyvinvointialueesta pysähtyy myös Alavudella

Koronatilanne on kesän ai-
kana ollut aktiivinen Kuu-
siokunnissa ja lähialueilla. 
Tartuntojen määrä on ollut 
erittäin korkealla, mikä on 
näkynyt sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa, vaikka tes-
tausohjeiden muututtua 
tarkkaa tartuntamäärää ei 
enää seurata. Koko Etelä-
Pohjanmaan alueella on ol-
lut poikkeuksellisen paljon 
koronatartuntoja.
   Selvä riski on, että paluu 
kouluihin, varhaiskasvatuk-
seen ja töihin lomien jäl-
keen tulee entisestään
lisäämään taudin leviämis-
tä. Tartunnoilta suojautumi-
sessa parhaita tapoja ovat 
hyvä käsihygienia ja maskin 
käyttö sekä rokottautumi-
nen. Erityisen tärkeää on 
nyt lomien päättyessä, että 
oireisena pysytään kotona.

Koronatilanne voi pahentua lomien päättyessä

Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri on julkaissut Mie-
len hyväksi-kurssien sekä 
Voimaa arkeen-
luentojen syksyn ohjelmat. 
Tarjolla on mielen hyvin-
vointia tukevia, liikunnalli-
sia ryhmätoimintoja sekä 
monipuolisia hyvinvointiin, 
toipumiseen ja elämänhal-
lintaan liittyviä teemaluen-
toja. Sekä kurssit että luen-
not ovat kaikille avoimia ja 
maksuttomia.

Ilmaisia kursseja ja luentoja mielen hyvinvointiin

     Mikäli sinulla on koro-
naan sopivia oireita, on 
suositeltavaa pysyä kotona 
vähintään viiden vuorokau-
den ajan ja kunnes olet ter-
ve. Kodin ulkopuolella tulee 
asioida vain täysin oireetto-
mana.
    Poikkeuksellisen suuret 
tartuntamäärät ovat nä-
kyneet myös Kuusiolinna 
Terveyden palveluissa. Esi-
merkiksi Alavuden terve-
ysaseman akuuttiosastolla 
on jouduttu turvautumaan 
vierailukieltoon suuren ko-
ronatartuntojen hillitsemi-
seksi 20.7.-3.8. aikavälillä. 
Nyt osastohoidon osalta 
tilanne on rauhoittunut, 
mutta tartuntoja esiintyy 
edelleen osassa palveluis-
ta. Tarvittaessa edelleen on 
suotavaa turvautua mas-
kin.

   Oireisena ei myöskään saa 
tulla rokotukseen, kuten ei 
tuoreen positiivisen testitu-
loksen jälkeenkään.

Koronarokotukset jatkuvat 

    Koronarokotus suojaa va-
kavalta tautimuodolta ja te-
hosterokotus kannattaa ot-
taa oman rokotustilanteen 
mukaan. Rokotusaikoja on 
nyt saatavilla Kuusiokunti-
en alueella. Ajan koronaro-
kotukseen varataan  ensisi-
jaisesti Hyvis-palvelusta tai 
puhelimitse. Kaikki roko-
tusvuorossa olevat voivat-
kin varata ajan osoitteesta 
hyvis.fi.
    Rokotusajan voi varata 
mihin tahansa Alavuden, 
Kuortaneen, Soinin tai Äh-
tärin terveysasemista. Kan-
nattaakin tarpeen mukaan 

varmistaa, miten muissa 
Kuusiokunnissa on rokotus-
aikoja.
     Joka terveysasemalle 
avataan myös lisää aikoja 
sitä mukaan, kun on mah-
dollista. Täydentyviä aikoja 
voi seurata Hyvis-palvelus-
ta.
      Tällä hetkellä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen 
ohjeiden mukaisesti anne-
taan 1.-3. rokoteannoksia 
kaikille oman rokotusti-
lanteen mukaisesti sekä 4. 
rokoteannoksia kaikille yli 
60-vuotiaille, lääketieteel-
lisiin riskiryhmiin kuulu-
ville 18-59 vuotiaille ja yli 
12-vuotiaille voimakkaasti 
immuunipuutteisille henki-
löille.
     Myös 5. koronarokotean-
noksia tarjotaan 12 vuotta 
täyttäneille, joiden immuu-

nipuolustus on voimakkaas-
ti heikentynyt. Neljänsillä ja 
viidensillä annoksilla pyri-
tään tehostamaan suojaa 
vakavaa, sairaalahoitoista 
tautia vastaan sekä ennen 
kaikkea vähentämään koro-
nasta johtuvia kuolemia.
   Kolmannen rokoteannok-
sen voi saada, kun edellises-
tä rokotteesta on kulunut 
4–6 kuukautta 18–60-vuo-
tiaiden sekä 3–4 kuukaut-
ta yli 60-vuotiaiden ja yli 
18-vuotiaiden riskiryhmien 
osalta. Kolmas rokotean-
nos voidaan antaa 12–17-
vuotiaille, kun toisesta an-
noksesta on kulunut kuusi 
kuukautta. Kaikilla voimak-
kaasti immuunipuutteisille 
suositellaan kolmatta an-
nosta, kun toisesta annok-
sesta on kulunut kaksi kuu-
kautta.

     Edellytyksen neljännelle 
rokoteannokselle on, että 
kolmannesta rokoteannok-
sesta on kulunut vähintään 
kolme kuukautta. Viiden-
nen rokotteen on mahdol-
lista saada, kun neljännestä 
annoksesta on kulunut 4–6 
kuukautta. Huomioitavaa 
on, että sairastettu korona 
vastaa yhtä rokoteannosta. 
  Poikkeuksena ovat voimak-
kaasti immuunipuutteiset 
kolmen ensimmäisen roko-
teannoksen osalta. Heillä-
kin sairastettu korona voi 
korvata 4. tai 5. rokotteen 
tietyksi ajaksi. Kolmas an-
nos voidaan kuitenkin an-
taa koronan sairastamisen 
jälkeenkin, jos se on tar-
peen esimerkiksi matkus-
tamisen vuoksi tai muusta 
painavasta syystä.

vinvointialueet aloittavat 
toimintansa ensi vuoden 
alusta? Muuttuuko minun 
arkeni jollain tapaa? Millä 
tavoin hyvinvointialuetta 
valmistellaan loppuvuonna 
2022?
     Näihin ja moniin muihin 
kysymyksiin on luvassa vas-
tauksia tulevan syksyn aika-
na järjestettävissä kuntalai-

sinfoissa. Kaikille avoimet, 
maksuttomat yleisötilaisuu-
det järjestetään yhteensä 
kahdeksalla paikkakunnalla 
eri puolilla maakuntaa.
      Tunnin mittaisen tilai-
suuden avaavat vt. hyvin-
vointialuejohtaja Tero Järvi-
nen ja muutosjohtaja Tanja 
Penninkangas. Lisäksi mah-
dollisuuksien mukaan tilai-

suuksiin osallistuvat myös 
hoitotieteen
professiojohtajaksi valittu 
Kaija-Riitta Suonsyrjä sekä 
henkilöstöjohtajaksi valittu 
Kaija Metsänranta.
    - Käymme läpi, mitä jokai-
sen maakunnan asukkaan 
olisi hyvä tietää uudesta 
hyvinvointialueesta.
Lisäksi kerromme, missä 

valmistelussa mennään täl-
lä hetkellä ja mitä päätöksiä 
syksyn aikana on
luvassa, Järvinen kuvailee.
      Mikäli koronatilanne vain 
suinkin sallii, tilaisuudet 
järjestetään lähitapaamisi-
na. Näin mukaan pääsevät 
nekin, jotka eivät käytä di-
gitaalisia kanavia.
     - Tapaamme mielelläm-

me maakunnan asukkaita 
ja kuulemme, millaisia aja-
tuksia uudistus herättää, 
muutosjohtajana toimiva 
Penninkangas korostaa.
      Maakuntakierroksen 
yleisötilaisuudet järjeste-
tään tunnin mittaisina. Ne 
alkavat kello 17.

   - Mielen hyväksi-kurssi-
toimintaa toteutamme nyt 
toista vuotta. Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiri jär-
jestää kurssit yhteistyössä 
FinFamin, Kokemus- ja ver-
taistoimijat ry:n ja Seinäjo-
en päihdeklinikan kanssa, 
kokemusasiantuntijakoor-
dinaattori, psykiatrinen 
sairaanhoitaja Hannu Saari-
maa kertoo.
   Osa kursseista on liikun-
nallisia tai muutoin toimin-

nallisia, osassa pääpaino 
on yhteisissä tapaamisissa 
ja keskusteluissa. Kaikissa 
tavoitteena on auttaa osal-
listujia tunnistamaan omia 
voimavarojaan, paranta-
maan elämänhallintaansa 
ja kehittämään mielenter-
veystaitojaan.
 - Osa kursseista oli viime 
keväänä täynnä, joten kan-
nattaa ilmoittautua hyvissä 
ajoin.
    Voimaa arkeen-luennot 

tähtäävät niin ikään mielen-
terveys- ja päihdekuntou-
tujien, fyysisistä sairauk-
sista kärsivien sekä heidän 
omaistensa voimavarojen 
vahvistamiseen ja arjessa 
selviytymisen tukemiseen. 
Luennot tarjoavat tietoa 
myös sote-ammattilaisille, 
alan opiskelijoille sekä kai-
kille luentojen teemoista 
kiinnostuneille.
  -Tulevalle syksylle on ka-
lenteroitu liki parikymmen-

tä luentoa eri aihepiireistä, 
muun muassa riippuvuuk-
sista, psyykkisestä kehi-
tyksestä, syömis- ja ahdis-
tuneisuushäiriöistä sekä 
masennuksesta, Saarimaa 
havainnollistaa.
   Luennot toteutetaan il-
tapäivisin kello 12–16 Sei-
näjoen keskussairaalan 
auditoriossa. Osallistua 
voi myös etäyhteydellä, 
Teams-linkin kautta, jolloin 
ennakkoilmoittautumista ei 

tarvita. Ensimmäinen luen-
to järjestetään 11.8.
  Lisätietoja sekä Mielen 
hyväksi -kursseista että 
Voimaa arkeen -luennoista 
löytyy sairaanhoitopiirin-
verkkosivustolta: www.ep-
shp.fi/voimaa. Soitella voi 
myös Hannu Saarimaalle 
numeroon 050 474 2802.

Alavuden Oppaista yhdessä toteutettavasta kotiseuturetkestä oli kertomassa oik. Sirpa 
Ikkala ja Töysän Karjalaisten sihteeri Pirjo Jaatinen, yksi oppaista hänkin. Keskellä seisoi 
Alavuden Karjala-seuran puheenjohtaja Helinä Mäyry.

Vuosien jälkeen pystytään 
järjestämään kotiseuturet-
ki, jonka järjestävät yhdes-
sä iltatapahtumana tiistai-
na 16.8. Alavuden Oppaat, 
Alavuden Karjala-seura ja 
Töysän Karjalaiset. Kotiseu-
turetki on osutettu sopivas-
ti Alavus-viikolle.
  Alavuden Karjala-seuran 
puheenjohtajan Helinä 
Mäyryn mukaan retken 
teemana on paikallishisto-
ria ja karjalaisten merkki-
henkilöiden vaikutus seutu-
kunnalle.
   Karjala-Liitto täytti 80 
vuotta koronatalvena 2020, 
joten kaikki suunnitellut 
tapahtumat jäivät silloin to-
teuttamatta. Nyt tilannetta 
paikataan jälkikäteen.
   - Ukrainan sota on tuonut 
myös karjalaisten evakko-
matkat uudelleen meidän 
muistoihimme, sanoo Mäy-
ry.
   Alavuden Oppaat ry on 
vuoden takaisen koulutuk-

sen kautta saanut virtaa 
uusista koulutetuista koti-
seutuoppaista. Heitä koulu-
tettu kahdeksisen henkilöä.
  Kotiseuturetki toteutetaan 
linja-autolla, joka lähtee 
Alavuden kirkon pihasta. 
Vanhaa Töysäntietä ajellaan 
Tuurin kauppakeskukseen 
ja sieltä Töysän kirkkopi-
haan. Oppaat kertovat mat-
kalla Alavudelle ja Töysään 
haudatuista karjalaisista 
merkkihenkilöistä. Yksittäi-
sille haudoille ei varsinai-
sesti pysähdytä.
    Oppaat kertovat Alavu-
den ja Töysän kirkoista sekä 
kirkkopihan muistomer-
keistä: Karjalaan jääneiden 
vainajien muistokivestä ja 
Pyhä-säätiön muistokives-
tä unohtamatta Alavudella 
Muistojen kappelin aluetta.
  Retki päättyy Sepännie-
men Lomakylän museoalu-
eeseen, jonka museoissa 
on paljon töysäläistä paikal-
lishistoriaa, joihin voi käydä 

tutustumassa. Kotiseutu-
retken opastus kuitenkin 
tapahtuu pääasiassa linja-
autossa.
 Mäyryn mukaan tällainen 
verkostoyhteistyö avaa lu-
kemattomia mahdollisuuk-
sia yhteistyöhön, jos vain 
ollaan ennakkoluulottomia 
ja uudistuksiin myönteisesti 
suhtautuvia.
. Matkaan voi nousta mui-
takin kuin Karjala-taustaisia 
henkilöitä. Alavuden kau-
punki ja sen kulttuuripalve-
lut kustantavat linja-auton, 
joka on näin myös kyytiin 
tuleville ilmainen. Sepän-
niemen Lomakylässä on 
maksullinen kahvitarjoilu. 
Sepänniemen vetäjä Marja-
Liisa Pienimäki osaa kertoa 
paikan päärakennuksen his-
toriasta, sillä siellä on asus-
tanut karjalaisia evakkoja.
  Oppaina toimivat Sirpa Ik-
kala, Anne Hiipakka ja Pirjo 
Jaatinen.

Alavus-viikolla karjalaisten kotiseuturetki
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Kaunista omista 
kokoelmista-näyt-
tely jatkuu tule-
vanakin kesänä. 
Näyttelyssä ovat 
muun muassa 
nämä naisten pu-
vut.  

Myös museon tontin taka-
na on monenlaista aarret-
ta, muun muassa Ähtärin 
palaneesta kirkosta pelas-
tettuja paanuja. Niille mie-
titään käyttötarkoitusta.

Ulla Akonniemi luki avarassa tuvassa halakoperunoiden ohjeita. Se on ähtäriläinen perinneruoka, jota Mesimartat val-
mistivat juhliin.

Yksi isoimmista tulevista 
hankkeista on tuulimyllyn 
kunnostaminen niin, että 
siellä pystytään jauha-
maan viljaa.

Ähtärin kotiseutumuseon päärakennus näyttää komealta 
uusine julkisivun punamaaleineen. 

Ähtäri-Seura juhli lauantaina 75 vuottaan. Puheenjohtaja 
Ulla Akonniemi seisoi tuvassa, jossa on seuran päänäyttely 
erilaisine vanhoine esineistöineen.

Ähtärin perinneruokaa ha-
lakoperunoita oli tarjolla 
viime lauantaina, kun Äh-
täri-Seura juhli kunniakasta 
75 vuotta. Museorakennus 
on saanut etuosaansa uut-
ta punamaalia, samoin tal-
li, jotka ovat alkuperäisiä 
1700-luvun rakennuksia. 
Muut on siirretty nykyiselle 
paikalleen. Ähtärissä koti-
seutuhenki on korkealla ja 
on todella paljon ihmisiä, 
jotka ovat kiinnostuneita 
kotiseututyöstä ja kotiseu-
dun historiasta.
   Puheenjohtaja Ulla Akon-
niemi toteaa, että kotiseutu-
työ on yhä merkityksellistä 
ja siitä tehdään tutkimusta. 
Ähtäri-Seurassa on Heik-
ki Hämäläinen, joka tekee 
kirjoja, jotka ulottuvat aina 
1600-luvulle saakka. Seura 
tuottaa näitä kirjoja ja myös 
perinnelehti Ympyriäistä, 
joka Akonniemen mukaan 
on todellinen historiapa-
maus. Lehdistä on jo 31 
numeroa, joista kahdesta 
on otettu jo uusintapainos. 
Uuden lehden suunnittelu 
käynnistyy maaliskuussa.

     Ensimmäinen Ympyri-
äinen ilmestyi 1980-luvun 
alkupuolella. Ympyriäiseen 
kerätään historiatietoutta 
kotiseudusta. Kaikki lehdet 
ovat ostettavissa kokonais-
pakettina. Akonniemen 
mukaan tämä on yksi tär-
keä dokumentointilähde 
nuoremmille sukupolville.
   Facebookissa on histo-
riaryhmä, jossa Akonnie-
men mukaan todella paljon 
keskustellaan ja kysellään. 
Ryhmä ei ole seuran, mut-
ta tärkeä. Sukututkimus on 
sekin tärkeää, ja sukuseuro-
ja on Ähtärissä useita.
         
Yli 400 jäsentä

    Ähtäri-Seura on vuonna 
1947 perustettu pitäjäseu-
ra ähtäriläisten ja Ähtärin 
ystävien perinneyhdistys. 
Akonniemi on toiminut ne-
lisen vuotta puheenjohta-
jana. Hän seurasi aiemmin 
seuraa paljon myös työnsä 
kautta.
   Ähtäri-Seura on aktiivi-
nen, mutta vuosissa on 
vaihtelua. Jäseniä on tällä 

haavaa yli 400.
  Perinnetietoa ja eri arkis-
tonmuodostajien aineistoja 
säilytetään seuran sydä-
messä, Ähtärin kotiseutuar-
kistossa, johon on järjestet-
ty yleisölle avoimia päiviä. 
Tuomarniemellä historialli-
sessa miljöössä sijaitsevat 
kansakoulu- ja metsäkoulu-
museot.
  Ähtäri-Seura kuuluu So-
men Kotiseutuliittoon ja 
sieltä oli juhlapuheen pi-
täjä, Tuija Ahola, joka on 
Suomen Kotiseutuliiton 
valtuuston toinen varapu-
heenjohtaja.
  Juhlassa jaettiin ansio-
merkkejä. Kultaiset ansio-
merkit saivat Liisa ja Severi 
Tallbacka. Hopeisilla ansio-
merkeillä muistettiin Heikki 
Hämäläistä ja pitkäaikaista 
sihteeriä Liisa Ahokasta. 
Pronssisen ansiomerkin 
saivat Irma Kuoppala, Lee-
na Mursu, pitkäaikainen ra-
hastonhoitaja Hanna Not-
konen ja Marjatta Hattara.
  Joka viikko järjestetään 
talkoita ja niissä on riittä-
nyt väkeä. Talkoilla on tänä 

kesänä tehty punamaalia ja 
jatkettu ruotusotamiehen 
aitan maalausta, samoin 
maalausta museon päära-
kennuksessa.

Tuulimyllyä korjataan

    Pihapiirissä jyhkeänä sei-
sova tuulimylly on seuraava 
iso korjauskohde. Se on ns. 
harakkamylly ja rakennettu 
vuonna 1875. Mylly on siir-
retty Tuhkion kylästä.
   -  Meillä on sellainen haa-
ve, että tuulimylly saadaan 
siihen kuntoon, että siellä 
voidaan jauhaa viljaa, sa-
noo Akonniemi.
   Ähtäri-Seuralla on ollut jo 
kontakteja asiasta Museo-
virastoon ja tarjoustakin 
on jätetty Museoviraston 
hyväksymältä korjaajalta. 
Rahoitusta on selvitetty. 
Talkoolaisiakin on tietty 
mukana tässäkin työssä.
   Ähtäri-Seuralla on noin 5 
000 esinettä, jotka on do-
kumentoitu korteille. Nämä 
on tarpeen digitoida, ja 
tämä työ on alkuvaiheessa. 
Seuralla on valtava määrä 

valokuvia. Näiden digitointi 
on päässyt vauhtiin.
  Museona päärakennus 
aloitti 1960. Päärakennuk-
sen on todennäköisesti 
rakentanut pitäjän seppä 
talollinen Heikki Heikinpoi-
ka Hankola, joka oli talossa 
isäntänä 1772-1790. Ra-
kennus on toiminut puhe-
linkeskuksenakin vuosina 
1933-1952.
   Päärakennuksessa ovat tä-
män kesän jatkaneet perus-
näyttelyn lisäksi kaksi vaih-
tuvaa näyttelyä: Ähtärin 
kirkkoherra von Pfalerista 
ja tekstiilinäyttely, jossa on 
naisten pukuja eli Kaunista 
omista kokoelmista.
  Nämä näyttelyt jatkuvat 
vielä tulevanakin kesänä. 
Pfalerin näyttelyä yritetään 
vielä kartuttaa.
    Kun kamari laitetaan näyt-
telyn jälkeen alkuperäiskun-
toon, seurakunnalta saadut 
komeat tuolit etsivät silloin 
uutta paikkaa.Vielä sijain-
nista ei ole päätetty.
   Puheenjohtaja Ulla Akon-
niemi on huomannut, että 
kotiseututyö on laajaa, 

vaihtelevaa työtä, jossa saa 
olla ihmisten kanssa teke-
misessä. Kotiseututyö on 
yhdistävä tekijä, joten työ 
on mukavaa ja haasteel-
lista. Puheenjohtajuus on 
myös aikaa vievää.
   Kaikista vaikeinta on ra-
hoitusten hakeminen. 
Vaikka paljon puurretaan 
talkoilla, ilman rahaa ei voi 
tehdä paljoakaan. Niin jä-
senmaksuista, kuin tuottei-
den myynneistä saadaan 
varoja, ja kaupunki avustaa. 
Isoihin hankkeisiin kuten 
tuulimyllyn korjaukseen 
tarvitaan rahaa.
  Juhlivan seuran johtokun-
nassa on puheenjohtaja 
Akonniemen lisäksi vara-
puheenjohtajana Rauno 
Halla-aho, sihteerinä Leena 
Mursu sekä jäseninä Väinö 
Collin, Merja Keski-Ikkala, 
Irma Kuoppala, Timo Leh-
tonen, Risto Mikkola, Mai-
ju-Riikka Vuorimäki, Helena 
Salokangas ja Kari Härkö-
nen.
   Juhlassa musiikkia toi 
ähtäriläissyntyinen Seppo 
Tammilehto. Juhlan päät-
teeksi nautittiin vielä kah-
vit.

75-vuotiaalla Ähtäri-Seuralla on kotiseututyö kunniassa
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Uusimmissa töissä Pauliaukusti Haapanen pelaa valkoisel-
la pinnalla kuten tässä hänen osoittamassaan maisema-
työssä.

Pauliaukusti Haapasta ovat aina kiehtoneet ladot, ränsisty-
neet latovanhukset, joita on löytynyt Seinäjoen lähistöltä.

Usea maisematyö on Haapasen synnyinpaikkakunnalta 
Töysästä kuten tämä talo Mutkankylästä.

Tämä näyttelyn ki-
neettinen työ kertoo 
omalla tavallaan 
Harrin näyttelyn ni-
mestä, Ympyrä sul-
keutuu.

Nämä Pauliaukusti Haapa-
sen takana olevat työt ovat 
Korfulta. Hänellä on ollut 
jokunen näyttely ulkomail-
lakin.

Ympyrä sulkeutuu, on näyt-
telyn nimenä töysäläissyn-
tyisellä Pauliaukusti Haapa-
sella. Hänen ensimmäisestä 
näyttelystään on 56 vuotta, 
ja näyttelyjä on sen jälkeen 
ollut satoja. Tämän Taide-
keskus Harrissa perjantaina 
avautuneen yksityisnäytte-
lyn hän sanoo olevan hä-
nen viimeisensä. Ympyrän 
sulkeutumista kuvaa sekin, 
että hänen ensimmäinen 
näyttelynsä oli silloisessa, 
jo puretussa keskikoulura-
kennuksessa Alavudella.
    Tuosta hänen ja hänen 
opiskelukaverinsa Tauno 
Tauriaisen näyttelystä on 
lehtileike, kuten useista hä-
nen näyttelyistään. Harris-
sa on lehtileikekansio, josta 
on jokaiselta vuosikymme-
neltä lehtileikkeet. Tuolloin 
ensimmäisessä näyttelyssä 
hänellä oli öljyväritöitä ja 
pääasiassa abstraktisia. Nyt 
hän on akvarellisti, ja Taide-
keskus Harrin seinillä on yli 
40 akvarellia.
  Ympyrän sulkeutuminen 
tuntuu nykyään Hämeen-
linnassa asuvasta Haapa-
sesta helpottavalta. Ennen 
Hämeenlinnaa heillä oli Tai-
dekoti Pyhäjärvellä, jonka 
nimenä oli Hunninko. Hä-
nen taiteilijakaverinsa suku 
kertoi aina, että tämä kaveri 
menee joskus hunningolle. 
Siitä nimi.

Pauli Aukusti Haapasella Ympyrä sulkeutuu Harrissa

   Sitten Haapanen muutti 
Seinäjoelle, jossa asui 13 
vuotta ja muutti takaisin Py-
häjärvelle, jossa oltiin kuusi 
vuotta. Pari vuotta sitten 
muutettiin Hämeenlinnaan 
lasten lähelle. Harrin näyt-
telyn avasi hänen seinäjo-
kelainen ystävänsä, taide-
kasvattaja Ari Virkamäki.
   - Jollain lailla työni vielä 
jatkuu tilaustöinä ja mitä 
lapset haluavat. Jos joku 
mielii minun yksityisnäyt-
telyäni, saa viedä työt ja 
pystyttääkin näyttelyn, ku-
vaa Haapanen ympyränsä 
sulkeutumista.
     Harrissa tämä on hänen 
kolmas näyttelynsä. Tämä 
on avoinna Eemelin päi-
vään, 30. elokuuta saakka.
 
Valkoinen yksi elementti

   Pauliaukusti Haapanen 
kääntyi akvarelleihin 35-40 
vuotta sitten. Hän maalaa 
paljolti pohjalaista lakeutta, 
ja hän pelaa monissa yhtä 
paljon valkoisella pinnal-
la, mihin ei maalaa mitään 
kuin sillä, mitä maalaa. Val-
koinen on yksi elementti 
värien rinnalla.
  Haapanen karsii turhia asi-
oita teoksistaan pois. Kuten 
hän itse sanoo, yksinkertai-
sena akvarellistina, hän yk-
sinkertaistaa. Nykyään hän 
töissään käyttää akvarelli-

kangasta.
  -  Akvarelli on herkkä ja 
läpinäkyvä, aivan kuin minä 
itse, sanoo Haapanen.
   Hän sanoo tykkäävänsä 
itse spontaanista, nopeas-
ta, raikkaasta ja rohkeasta 
tekotavasta. Hän on kokei-
lunhaluinen, koska siinä 
löytää aina jotain uutta. 
Hän miettii, ettei ole vielä 
pystynyt taltuttamaan vet-
tä ja väriä.
     Harrin päätyseinällä on 
ränsistyneitä, romahtamai-
sillaan olevia latoja, joita ei 
todennäköisesti ole enää 
olemassa. Ladot kiehtovat 
taiteilijaa. Teokset ovat syn-
tyneet sinä aikana, kun hän 
asui Seinäjoella.
   Kuten taidekriitikko Raimo 
Hautanen on kirjoittanut: 
”Ehkä ajat sitten hylätyt la-
dot on jätetty pilkkomatta 
saunapuiksi odottamaan 
taiteilijan ikuistamista. 
Haapasen latoröttelöillä on 
sielu”.
    - Ladot ovat olleet pikku-
tutkielmia omaan, senhet-
kiseen tilaan, sanoo Haa-
panen.
       
Töysän maisemakuvia 

   Pauliaukusti Haapanen on 
kuvannut kiviä Raippaluo-
don sillalta. Tämä on talvi-
kuva, ja hän pitää talvesta. 
Moni maisema ja talo on 

ikuistunut hänen synnyin-
konnuiltaan, muun muassa 
Ojanperän talo Töysästä.
     Haapanen on tehnyt 
opetustöitä yli 20 vuotta 
käsityönopettajana. Käden 
taidot kulkevat suvussa. Hä-
nen veljensä on käsityön-
opettaja, samoin Haapasen 
kaksi poikaa.
    Kukkasia hän on maa-
lannut paljon, mutta Taide-
keskus Harissa ei ole kovin 
monta kukkatyötä. Hän 
kertoo, ettei hänellä itsel-
lään ole ylipäätään kovin 
paljon hänen vanhoja töi-
tään. Heillä oli ”raju” lop-
puunmyynti Pyhäjärveltä. 
Retrospektiivistä näyttelyä 
hän ei pystyisi pitämään. 
Taidekeskus Harrin työt 
ovat näin muutamalta vii-
me vuodelta.
    Kaikki teokset pitää hänen 
mielestään olla myytäviä. 
Haapanen kokee, että hän 
on ollut yrittäjä koko elä-
mänsä. Hän sanoo olleensa 
”vääntävä ja ahkera”,
   Näyttelykutsussa on ki-
neettinen työ, jossa on 
ikään kuin ympyrä. 60-70-
luvuilla hän teki pari vas-
taavaa työtä, joista tytär 
näki kuvan lehtileikekirjas-
ta. Hän maalasi tyttärelle 
kaksi teosta ja on tehnyt 
näitä sitten enemmänkin. 
Hämeenlinnan kirjastossa 
oli vuosi sitten iso näyttely, 
jossa oli näitä kineettisiä 
teoksia.
  - Maalaaminen on sitä, 
että vanha mies saa aivan 
kuin leikkiä, kuvailee Haa-
panen itseään.
     Harrin Taidekeskus on 
hyvä näyttelypaikka, va-
loisa, jonne on aina ollut 
hyvä vastaanotto. Vaikka 
Haapanen sanoo tämän 
olevan hänen viimeinen 
yksityisnäyttelynsä, hänen 
siveltimensä ei ole vielä hil-
jentynyt.
 
      Tarja Riihimäki

Paavolan sukukokous pidettiin Tuurissa Idan ja Vihtorin jälkeläisille. Siitä on juliste 
vanhoine valokuvineen, kuten myös pukuvuokraamosta, jota Mikko Paavola piti 
aikanaan Helsingissä.

Synnyinpaikkakuntaansa 
Töysää on halunnut kunni-
oittaa Mikko Paavola, joka 
toi viime sunnuntaina päät-
tyneen näyttelynsä Töysä-
taloon reilun viikon ajaksi. 
Näyttelyn nimenä on Elä-
mäntyö, joka onkin ollut vi-
vahteikas ja monipuolinen, 
sillä hän on toiminut lukui-
silla eri elämänaloilla. Ehkä 
parhaiten Paavola tunne-
taan huutokauppameklari-
na. Hän on arvioinut, että 
hän on meklaroinut yli 600 
huutokauppaa.
  Hänen matkansa maail-
malle alkoi Töysästä vuon-
na 1967. Suunta oli Kuo-
pio, jossa hän ehätti olla 
Keskustanuorten Kuopion 
piirissä toiminnanjohtajana 

kymmenen vuotta. Hän sai 
lähtiessään lahjaksi muoto-
kuvan, joka on näyttelyssä 
esillä. Sen vieressä on vielä 
paitakin, joka Paavolalla on 
teoksessa yllään.
  Hän on ollut itse lähes 
koko näyttelyn ajan paikalla 
ja kertoi näyttelystä, joiden 
esineistöä ovat pöydät täyn-
nä. Miehen urasta kertovat 
vierushuoneen pöydät, 
jotka ovat täynnä sanoma-
lehdistä juttuja. Töysä-talon 
salin seinustalla on vielä 
lehtipinkka, jossa on hänen 
mielipidekirjoituksiaan ja 
haastattelujaan, joita ei ole 
vielä ehditty saksia irti. Leh-
dissä on myös pukuvuok-
raamo- ja huutokauppail-
moituksia.

  Mikko Paavola voi seurata 
tekemisiään taskuallakois-
ta, joita on näyttelyssä vuo-
desta 1963 lähtien. Allakat 
sisältävät paljon historiaa 
hänen elämästään.
    Hän kertoo olevansa 
Paavolasta, Eero Paavolan 
poika. Heillä oli suvun 346-
vuotistilaisuus Keskisellä, 
Vihtorin ja Idan jälkeläisil-
lä. Tämän tilaisuuden piti 
olla jo viime vuonna, joten 
julisteessa kerrotaan 345 
vuodesta
   Toinen puoli Mikko Paavo-
lan elämäntyöstä on ollut 
Helsingissä, jossa hänellä 
oli Suomen suurin puku-
vuokraamo. Kun vuonna 
1992 Suomi tanssi 75-vuo-
tisjuhlia Presidentin linnas-

Mikko Paavolalla oli elämäntyönäyttely Töysässä
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Töysä-talon näyttely päättyi sunnuntaina. Pöydällä oli vieri 
vieressä taskuallakoita, joita hän on säästänyt aina vuodes-
ta 1963 lähtien.

Mikko Paavola on elämäntaipaleellaan ollut monessa mu-
kana, joten lehtiartikkeleitakin hänestä on vuosien varrella 
kirjoitettu.

sa, siellä oli 130 henkilöä 
hänen vuokraamissaan 
asuissa, 30-40 naista, loput 
miehiä.
  Vanhain päiville 1993 hä-
nen vuokraamostaan lähti 
yhdeksi päiväksi peräti 734 
pukua ympäri maan.
  Kuopiossa hän toimi kau-
punginvaltuutettuna ja on 
ollut Helsingissäkin politii-
kassa mukana. Paavola on 
ollut voimakkaasti mukana 
myös Helsingin Töysäläisis-
sä, sen puheenjohtajana.
   Näyttelyssä oli monenlais-
ta esillä, muun muassa siitä, 
kun Paavola vei Kruunuhäät 
Kuopioon. Esillä on myös 
lukuisa joukko valokuvia.
    Hänen elämässään on ol-
lut myös Aulava-aika 90-lu-

vun puolivälissä. Hän muis-
telee, että Danny-show veti 
tuolloin vain 150 henkeä, 
vähiten, mitä koskaan. 
  -  En voisi olla huutokaup-
piaskaan, jos en keräilisi 
tavaroita, miettii Mikko 
Paavola, joka laskee 75-
vuotiaana olevansa sukun-
sa vanhin.

Mikko Paavolalla oli elämäntyönäyttely Töysässä

Kolmelta vuodelta on tässä 
vihot sadetiedoista. Niistä 
näkyy, että Sulkavankylässä 
oli viimeksi täysin poutapäi-
vä 24. heinäkuuta.

Säähavaintoja, vesimittauksia on jo 
80 vuotta tehty Linnan tilalla. Joka 
aamu kahdeksan maissa Paavo Lin-
na soittaa Ilmatieteenlaitokselle ja 
ilmoittaa sademäärät.

Polkupyörillä lähdetään lauantaina 13. elokuuta ajamaan sama luku kuin Paavo Linnalla 
tuli vuosiakin, 70 kilometriä. Kenttäkeittiöstä tarjotaan keittoa noin kello 13.30 kauppa-
keskus Kyntäjän edessä.

Olohuoneen ikkunasta nä-
kyy lainehtivat ohrapellot 
kumpuilevassa maisemassa 
kuin tauluna. Linnan talon 
isäntä ei ole tuona päivänä 
pyöräillyt, mutta sen hän 
aikoo tehdä pari päivää var-
sinaisen syntymäpäivänsä 
11. elokuuta jälkeen, ni-
mittäin lauantaina 13. elo-
kuuta. Silloin taittuu yhtä 
paljon kilometrejä kuin hä-
nelle tulee ikääkin, 70 kilo-
metriä.
  Ensin oli tarkoitus, että 
ajetaan vain aivan lähipiirin 
kanssa pyörällä. Nyt pyö-
räilytapahtuma on vähän 
paisunut, joten väkeä tulee 
vähän enemmänkin. Hänen 
kotinsa, Linnantie 47 on 
lähtöpiste noin kello 9.30, 
ja pyöräilyssä on tiettyjä 
etappeja ja taukopaikkoja. 
Töysän kirkon pihassa käy-
dään kääntymässä.
  Hänen edesmenneen äi-
tinsä syntymäkodin koh-
dalla Tuurissa pysähdytään 
ja myös enon tuvan luona 
seisahdutaan. Paavo Linnan 
äidin vanhemmat on hau-
dattu Töysän hautausmaal-
le, aivan kirkon viereen. 

Jokivarrella 10 kilometrin 
päässä on jo ensimmäinen 
ns. tankkauspiste ja niitä 
seuraa saman kilometri-
määrän välein.
  Takaisin tullessa tarjoillaan 
kenttäkeittiöstä nakkikeit-
toa Kyntäjän edustalla ar-
violta kello 13.30. Vielä on 
tarjolla syntymäpäiväkahvit 
kotikylän, Sulkavankylän 
urheilutalolla noin kello 15-
16.
  Tämä viikko on juhlalli-
suuksia täynnä, koska vii-
kolle osuu myös hääpäivä. 
Aulikki ja Paavo Linna on 
vihitty 9.8.1998.
  Pariskunta pyöräilee muu-
tenkin paljon. Molemmilla 
on sähköpyörät, joilla he 
käyvät maanantaipyöräi-
lyissä. Edellisenä päivänä 
he olivat ajaneet pyörillä 
peräti 80 kilometriä. Säh-
köpyörä on vienyt heidät 
mennessään. Aulikki Linna 
käy pari kertaa viikossa säh-
köpyörällä töissä keskus-
tassa 18 kilometrin päässä 
pitämässä omaa Kirjavalin-
na-liikettään.
  Yhdessä on muutenkin 
kiva liikkua. Näin käydään 

myös sauvakävelyillä ennen 
talvea ja talven jälkeen. Jos 
lumitilanne sen suo, yhdes-
sä myös hiihdetään.

      Useassa kuorossa

   Nyt ovat taas alkamassa 
kuoroharjoitukset, sillä Paa-
vo Linna on kuoromiehiä. 
Yhdessä Aulikin kanssa he 
laulavat sekä Projektikuo-
rossa että kirkkokuorossa. 
Paavo Linna laulaa lisäksi 
95 vuotta täyttäneessä Sei-
näjärven kuorossa. Siinä 
hän on laulanut jo vuodes-
ta 1996. Projektikuoro val-
mistautuu noin kuukauden 
päästä koittavaan piispan-
tarkastukseen.
  Ensi keväänä Suomen van-
himpiin kuuluva Alavuden 
Puhallinorkesteri täyttää 
150 vuotta. Paavo Linna on 
soittanut trumpettia jo 60 
vuotta. Hänen kansakoulu-
opettajansa Aarre Peltola 
soitti aikanaan trumpettia 
ja kysäisi, josko Paavokin 
tulisi soittamaan.
   Kuorot ja soittokunta saa-
vat aikaan paljon lähtöjä. 
Lisäksi on vielä jumppaa. 

Joskus he olivat yhdessä 
Aulikin kanssa vielä näytel-
missä, jolloin jäi vain lauan-
tai vapaaksi.
   Paavo Linna on myös lau-
sunut, pääasiassa J.L. Rune-
bergia ja myös Heikki Kle-
mettiä Kuortaneella.
   Hänelle oli itsestään sel-
vää, että hän jää Linnan 
talon isännäksi. Hän kävi 
Tarvaalan kaksivuotisen 
maanviljelyskoulun ja oli 
sitä ennen vuoden Karstu-
lan kansanopistossa vuo-
den. 
   Hänen vanhemmillaan 
oli tilalla karjaa, joka lähti 
1985. Linnan tilalla oli siko-
ja, joista luovuttiin vuonna 
2005, ja Paavo Linna alkoi 
lomittajaksi. 
   Hänen vaimonsa Aulik-
ki oli lomittajana ja loma-
toimesta ryhdyttiin kysy-
mään, josko hänkin alkaisi 
tehdä lomitustöitä. Nyt on 
viimeinen karja lähtenyt 
Sulkavankylästä. Yhä on si-
katiloja, joissa hän on pää-
toimisesti lomittanut, mut-
ta myös jokusta nautatilaa. 
Paavo Linna saattaa tehdä 
satunnaisia lomituksia yhä-

kin, mutta ei enää päätoi-
misesti. Kahden vuoden 
oppisopimusaikana hän 
kävi eri puolilla ja Alavuden 
ulkopuolellakin lomitta-
massa.
 Nyt Linnan tila on viljatila. 
Viljelyksessä on pääasiassa 
rypsiä ja ohraa.
  Paavo Linna ehätti olla 30 
vuotta metsurina setän-
sä kanssa. Hän hoiti omat 
metsät, sukulaisten metsiä 
sekä muidenkin metsiä.
  
       
      Säähavaintoja jo 80 
vuotta

   Linnan tilan mailla on sää-
havaintoja tehty jo 80 vuot-
ta Ilmatieteenlaitokselle. 
Talon takana on virallinen 
paikka, josta ilmoitetaan 
kahdeksan maissa puheli-
mitse sadehavainto. Huhti-
kuussa 1942 on hänen iso-
isänsä aloittanut jo tämän 
toiminnan.
  Lähimmät säähavainto-
pisteet sateista ovat Muti-
alla ja Jalasjärvellä. Paavo 
Linna otti vihkonsa, jossa 
oli kolmen kesän sateet. Vi-

hot kertovat, että viimeisin 
poutapäivä kylällä oli tänä 
kesänä 24. heinäkuuta. Vii-
me päivät ovat olleet aika 
sateisia, mutta kerralla ei 
ole satanut paljoakaan.
   -  Kasvun kannalta tämä 
on ollut mahtava kesä. Jos 
katsoo marjapensaisiin, 
ne ovat täynnä isoa, hyvää 
marjoja. Lakkoja on tullut 
hyvin ja mustikoitakin tosi 
runsaasti. Karpaloa on ai-
van mattona. Viljakin on 
kasvanut hyvin, sanoo Lin-
na.
       Linnan tilalla on mukava 
asua ja sinne johtaakin ni-
mikkotie, Linnantie. Paikka 
on rauhallinen, missä met-
sän raja ei tule ihan heti 
vastaan. 

Pyöräilykilometrejä ajetaan yhtä paljon kuin ikääkin
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Keikka oli onnistunut ja tunnelma kotikylän ylistyksen mukainen. Kuva: 
Jouni Jaskari

Jono oli parinsadan metrin pituinen jo alkuilltasta

Viime lauantaina järjestet-
tiin Alavuden montulla Noin 
neljäkymmentä vuotta- 
juhlakonsertti alavutelais-
lähtöisen yhtyeen Kolmas 
Nainen- yhtyeen kunniaksi. 
Konsertin aloittivat lämppä-
reinä Juliet Jonesin Sydän 
sekä Dr. Feelgood. 
Konsertti-ilta tavoitti erit-
täin paljon paikallisia ylistä-
mään kotikylän poikia illan 
lyhkäisistä sadekuuroista 
huolimatta. Jono tapahtu-
man porteille oli pitkä ja ilta 
erittäin onnistunut. 

Terhi Sytelä

Kolmas Nainen tavoitti kotiyleisönsä

The Voice of Finland- voittaja 2022 Sussu Erkinheimo

Iloinen ja pirteä Sussu, Su-
sanna Erkinheimo saapuu 
Alavudelle musiikkikeikal-
le Sapsalammin Siikinnie-
meen tulevana lauantaina 
13. elokuuta. Tuorein The 
Voice of Finland- kisan voit-
taja Erkinheimon kesä on 
ollut kiireitä täynnä, mut-
ta on onneksi ennättänyt 
lomaillakin välissä. Laihia-
lainen laulaja kertoo kuu-
lumisiaan ennen ja jälkeen 
laulukisan voittonsa. Tu-
levaisuudenkin suunnitel-
missa on musiikki suuressa 
osassa artistin haaveita ja 
tavoitteita. 
Vahvalla, tutulla Etelä-Poh-
janmaan murteella Susan-
na kertoo kesän kattaneen 
paljon musiikkikeikkoja. Ke-
sän ensimmäiset viisi viik-
koa kesäkuun alusta Sussu 
sai keikkailla pitkin Suomea 
niin, että parhaimmillaan 
esiintymislava kutsui nel-
jästikin viikossa. Kesää on 
onneksi vielä paljon jäljellä, 
kokonainen kuukausi kun 
elokuukin on täynnä sovit-
tuja keikkoja, - Erkinheimo 
toteaa.  Huolimatta vaikka 
jonain viikkoina keikkoja 
olisi vain yksi tai pari, sil-
loinkin aikaa kuluu esiinty-
misten suunnitteluun, har-
joittelemiseen ja muuhun 
taustatyöhön, laulaja vielä 
lisää. Jokainen keikkapaikka 
on oma kokonaisuus esityk-
senä. 
”On aivan eri asia esiin-
tyä kirkkokonsertissa tai 
vaikkapa festareilla, joten 
ohjemiston suunnittelu ja 
toteutus voivat vaihdella 
hyvinkin paljon toisistaan”- 
Sussu tarkentaa. 
On laulaja ennättänyt lo-
maillakin etelänreissun 
merkeissä, jotta jaksaa 
keikkailla taas keikoilla. Hän 
toivoo todella paljon keik-
koja olevan luvassa hänelle 
syksyllekin sekä talvelle. 

The Voice of Finland- voit-
to ja sen vaikutus

Susanna ”Sussu” Erkinhei-
mo voitti valtakunnallisen 
laulukilpailun The Voice of 
Finland- kilpailun huhti-
kuussa 2022. Erkinheimolle 

tämä laulukilpailu on toi-
nen, johon hän on osallistu-
nut, sillä hän kilpaili Idols- 
laulukilpailussa vuonna 
2012, tullen silloin toiseksi, 
kun voiton vei Diandra Flo-
res. Idolsissa hän kilpaili ni-
mellä Susanna Erkinheimo, 
mutta Voicessa hän käytti 
alusta alkaen taiteilijani-
menään Sussu Erkinheimo. 
Sussu kilpaili Voicessa Apu-
lannan jäsenten, Tonin ja 
Sipen tiimissä. 
Sussu kertoo, ettei kilpailu 
ole sinällään muuttanut hä-
nen elämäänsä, ettei hän 
ole alkanut ajatella itseään 
minään superstarana tai al-
kanut tuntemaan itsestään 
mitenkään toisin kuin aikai-
semminkaan. Keikkailukin 
on hänelle tuttua jo pitkäl-
tä ajalta ennen kilpailuvoit-
toakin. Vuoden 2012 Idols- 
laulukilpailun jälkeen hän 
sai paljon esiintymiskeik-
koja, ja siitä lähtien hän on 
saanut keikkailla säännöl-
lisesti. Viimeiset 11 vuotta 
hänen keikkakalenterinsa ei 
koskaan ole ollut täysin tyh-
jänä. Korona-aikanakin sai 
esiintyä, toki pienemmissä 
piireissä ja pienemmässä 
mittakaavassa. Jo ennen 
Idols- voittoaankin laulaja 
keikkaili useamman vuoden 
ennen kisoihin ilmoittautu-
mistaan, ja kertookin musii-
kin ja esiintymisen olevan 
ja aina olleen iso osa hänen 
elämäänsä. 

Omat tuntemukset kisassa 
ja sen jälkeen

”Kisan aikana mä ajattelin 
yhden jakson aikana epä-
onnistuneeni pahasti, jonka 
jälkeen häpesin ja pelkäsin, 
ja ajattelin ettei tästä tule 
mitään”- Erkinheimo muis-
telee kisan jännittävim-
piä hetkiä. Mutta kun hän 
pääsi irti ja eroon tuosta 
hetken tunnetilastaan, sitä 
alkoi olemaan armollisempi 
itselleen. Pahin oli käynyt ja 
olin nolannut itseni, mutta 
ei kuitenkaan käynyt kuin-
kaan- joten eteenpäin vain, 
Sussu Erkinheimo totesi. 
TV- kameroiden, tuotannon 
väen, tuomareiden ja sen 

kaiken eteen laulamaan 
meneminen on todella jän-
nittävä tilanne. Siihen kun 
vielä lisätään se suoriutu-
misen paine, että jokainen 
laulu voi kisassa olla vii-
meinen ja voit tippua, ne 
paineet nostattavat erittäin 
herkästi jännitystä ja her-
mostumista. Niissä hetkissä 
sielu ja sydän ovat niin auki, 
kun tulkitsee jotakin kappa-
letta omalla äänellään. 
Erkinheimo sanoo, ettei ole 
kauhean hyvä monessa la-
jissa, mutta laulamisen tie-
detysti taitaa hyvin. Mutta 
kun sitä tiedettyäkin taitoa 
menee esittämään muil-
le suuremmalla skaalalla, 
erityisesti kilpailutilantees-
sa, se asettaa epäluuloja 
ja pelkoja, että olenkohan 
sittenkään niin hyvä tässä. 
Tämä kilpailuaspekti ja sen 
herättämät epäilyt omasta 
itsestä, kun kisaa jatkuvas-
sa itsensä arvioimisen ase-
massa on henkisesti todella 
raskasta, mutta onneksi 
laulaminen ja keikkailu ei-
vät ole sellaista kisan ulko-
puolella- hän naurahtaa. 

Tulevaisuuden haaveet 
näyttävät soivan omalle 
musiikille

Sussu Erkinheimo toivoo 
tulevaisuudeltaan entistä 
enemmän musiikkia ja sen 
parissa työskentelyä. Tällä 
hetkellä hän esittää keikoil-
laan muiden kappaleita, 
niin sanottuja cover- kappa-
leita, mutta yhtenä tämän 
suurimmista haaveista on 
saada tehdä omaa musiik-
kia ja päästä keikkailemaan 
omia laulujaan laulaen. Hän 
toivoo, että tulevaisuudes-
sa kun hänen keikallensa 
tulee yleisöä, he tahtovat ja 
pääsevät kuulemaan hänen 
itsensä ja äänensä lisäksi 
juuri sitä tiettyä musiikkia, 
jota hän on tehnyt ja mitä 
edustaa. 
The Voice of Finland- voiton 
myötä hän sai levytyssopi-
muksen Universalilta, jonka 
myötä hän toivoo pääse-
vänsä kehittämään ja tuot-
tamaan omaa musiikkiaan 
tulevaisuudessa. Toisena 

haaveena hänellä on oman 
musiikin kautta saada omaa 
musiikkiaan radiosoittoon.
 
Alavudelle terveisiä

Sussu Erkinheimolla ei ole 
paljoa aikaisempia muis-
toja Alavudelta, mutta 
mainitsee käyneensä nuo-
rempana ystäviensä kanssa 
Peräseinäjoen Kalajärvellä, 
jossa tapasivat alavute-
laisia, jotka ovat jääneet 

hänen mieleensä. Yhtey-
denpito ei heidän välilleen 
jäänyt, mutta toivoo että 
heille kuuluu hyvää. Nyt 
tulevan keikan myötä hän 
toivoo ihmisten saapuvan 
paikalle kuulemaan hänen 
keikkaansa ja kohtaamaan 
häntä kesäisen kuukauden 
illassa.   

Terhi Sytelä

The Voice of Finland- voittaja Sussu Erkinheimo saapuu Siikinniemeen
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Suomen joka kunnan kiertänyt Daniel Wallenius kuvattuna autiotalossa kesällä 2022. Kuvan ottanut: Sylvia Myller

Vaasalaislähtöinen Daniel 
Wallenius on nähnyt elä-
mänsä aikana paljon. Hän 
on ammatiltaan toimittaja, 
ja asuu nykyisin Helsingis-
sä. Hänen osoitteensa on 
ollut monessa kaupungissa 
Suomessa sekä ulkomailla. 
Hän on työnsä sekä oman 
elämänsä kautta päässyt 
näkemään erittäin paljon 
mitä moninaisempia paik-
koja ja kulttuureja. Hänellä 
on myös jotain nähtyä ja 
kokemaa, - mitä ei monel-
ta muulta löydy yhden ja 
saman ihmisen muistoista 
ja eletyistä retkistä. Hän 
on kiertänyt kaikki Suomen 
kunnat, jopa useammin 
kuin kerran. 

Kiinnostus kiertää Suomi 
lähti vaakunoista

Ollessaan lapsi Daniel kiin-
nostui kirjastostaan löytä-
mästä kirjasta, ja etenkin 
sen luettelemista Suomen 
eri vaakunoista. Nuori Wal-
lenius tykästyi niin paljon 
näkemästään, että päät-
ti jo nuorena, että jonain 
päivänä näkisi kaikki Suo-
men vaakunat luonnossa, 

ajoteiden varsilla. Lapsuu-
dessaan hän pääsi jo kier-
tämään useita erilaisia ja 
erikokoisia kuntia ja kau-
punkeja kesälomareissujen 
myötä. Näillä matkoilla hän 
muistelee värittäneensä 
Suomen karttaan paikkoja, 
joissa pääsi käymään. Kun-
tien näkemisen listaus alkoi 
siis jo lapsena perheauton 
takapenkillä, kunnes tuli 
teini-ikä, ja harrastus muut-
tui noloksi, jolloin projekti 
jäi laatikkoon. 
Vuonna 2013, Walleniuksen 
ollessa 24-vuotias, hän löy-
si uudelleen tuon pitkäksi 
ajaksi kadonneen kiinnos-
tuksensa ja huomasi, ettei 
siitä enää paljoa puuttunut, 
jotta kartta tulisi täydelli-
sesti väritettyä. Hän aloitti 
tyhjästä uudestaan, kiersi 
kartan loppuun ja yrittää 
nyt toista kertaa kiertää 
Suomea yhdessä kesässä. 
”Viimeksi kierto jäi kesken 
noin 50 kunnan verran, 
mutta voidaan sanoa, että 
kokonaisuudessaan olen 
kiertänyt Suomen noin 2,5 
kertaa”, Wallenius naurah-
taa. 

Suomalaisuuden käsite ro-
mukoppaan 

Danielilta kysyttäessä Suo-
mesta ja suomalaisuudesta 
koko maan kiertäneenä, 
kertoo hän sen muuttuneen 
totaalisesti kaiken näkemän 
ja kokeman jälkeen. Suo-
malaisuutta on niin monen-
laista, mallista ja näköistä, 
että sitä ei vain voi enää ku-
vailla yhdellä tavalla, - hän 
summaa. Hänen mukaansa 
ihmisyyttä suomalaisissa ja 
maamme kulttuurissa on 
niin moninaisesti, että eri 
puolin Suomea ja erikokoi-
sissa kunnissa se vaihte-
lee erittäinkin radikaalisti. 
Sosiaalinen, puhelias ja 
luontevasti ihmisiä lähes-
tyvä Wallenius kertoo näh-
neensä ja tavanneensa niin 
paljon tuttavuuksia ympäri 
maata, että hänen entinen 
käsitteensä ja mielikuvansa 
suomalaisuudesta ja tästä 
maasta on lentänyt romu-
koppaan. Koko Suomen 
kattava maakuntaretki on 
vaikuttanut pysyvästi sii-
hen, miten hän näkee koti-
maansa. 

Kokemuksena tämä on an-
tanut hänelle myös niin 
paljon nippelitietoa ja vii-
sautta Suomesta, että hän 
arvelee, ettei löydy toista, 
joka tietäisi tästä maasta 
niin paljon. Vaikka tällainen 
autolla kuljettava matka on 
ollut taloudellisesti kulut-
tava ja aikaa vievä reissu, 
kokee Daniel sen antaneen 
hänelle niin suuren määrän 
aineetonta pääomaa, jonka 
arvoa ei voida rahassa mi-
tata. 
Daniel saa elokuun puoli-
välissä tämän kesän Suomi-
kiertueensa päätökseen, 
jonka aloitti kesäkuun alus-
sa. Muuten hän olisi saa-
nut matkan jo päätökseen, 
mutta yksi kokonainen 
viikko kului kesken reissun 
Kaustisella, jolloin siellä jär-
jestettiin jokavuotiset Kaus-
tisen Kansanmusiikkijuhlat. 
Wallenius harrastaa itsekin 
tanhuamista, jonka pariin 
on löytänyt loppuvuodes-
ta 2017. Hän matkustaa 
viikottain edelleen Helsin-
gistä Ouluun tanhuamaan 
porukkansa kanssa. Tällai-
sen säännöllisen matkusta-
misen, kuin myös Suomen 

moninkertaisen kiertämi-
sen osaltaan mahdollistaa 
ja sitä helpottaa suuri ys-
tävä- ja tuttavapiiri, jonka 
hän on kerryttänyt vuosien 
aikana. 

Tuttuja majapaikkoja ja au-
tiotaloja

Suomessa on kuntia yh-
teensä noin 600, mikäli las-
kee yhteen entiset ja nykyi-
set Suomen kunnat. Daniel 
Wallenius matkustaa pää-
sääntöisesti yksin autolla 
kiertäessään Suomea, sillä 
on todennut, ettei julkinen 
liikenne toimi millään pääs-
täkseen kaikkiin mahdolli-
siin kuntiin järkevässä mää-
räajassa. Haastattelussa 
hän kertoo, että noin 600 
Suomen yhteenlasketuista 
kunnista hän on matkusta-
nut 500 kuntaa läpi yksin. 
Joissain paikoissa hänellä 
on tuttu hypännyt kyytiin, 
jolloin he ovat yhdessä tu-
tustuneet paikkaan. Koko 
Suomi-kiertueen pääsään-
töinen majapaikka Walle-
niuksella on ollut hänen 
autonsa, jolla hän kulkee. 
Poikkeuksena ovat kunnat, 
joissa hänellä on tuttuja, 
jolloin he ovat majoittaneet 
pitkän matkan kulkijaa. 
Wallenius ei kierrä kuntia 
samalla kaavalla, vaan jo-
kainen kunta ja kaupunki 
ovat omanlaisia kokonai-
suuksia. Joistakin löytyy 
enemmän ihailtavaa ja tut-
kittavaa, kun taas joistakin 
tuntuu, ettei kuvattavaa ole 
kunnan kirkon lisäksi. Jokai-
sesta paikasta hän nappaa 
vähintään yhden kuvan. Hä-
nen huomionsa eri paikois-
sa kohdistuu muun muassa 
arkkitehtuuriin, luontoon 
sekä autiotaloihin ja niiden 
kuvaamiseen ja dokumen-
tointiin. Walleniuksen yksi 
tärkeä ja rakas harrastus on 
autiotalojen- ja rakennus-
ten löytäminen ja kuvaa-
minen. Kiinnostus aihee-
seen syntyi vuonna 2006, 
ja niiden kuvaaminen alkoi 
vuonna 2010. Daniel julkai-
see löydöksiään Deserted 
Finland- nettisivulleen, ja 

kuvattuja autiotaloja on ke-
rääntynyt jo arviolta 200 eri 
paikkaa. 

Suomen Texas ja lemppa-
riläänit

Suomen kokonaan kier-
täneenä Wallenius vertaa 
Suomen olevan kuin Ame-
rikka pienoiskoossa. Yhtenä 
nimivertailuna hän nimeää 
Etelä-Pohjanmaan olevan 
kuin Suomen Texas, joka on 
yleisesti käytetty sanonta, 
jonka tarkoitetaan kuvaa-
van eteläistä Pohjanmaata, 
jossa erilaisuus ja monipuo-
lisuus ihmisissä ja kulttuu-
rissa on vielä ainakin melko 
vieras käsite, eikä sitä olla 
ainakaan kokonaan osat-
tu ottaa vastaan ja osaksi 
paikkaa. Lempipaikoikseen 
Wallenius nimeää Pohjois-
Karjalan, sekä Pietarsaaren. 
Näiden lisäksi Suomesta 
löytyy paljon kauniita paik-
koja, ja onkin sääli, etteivät 
monet niistä tiedä. 
Walleniuksen mielestä mo-
nen muunkin kannattaisi 
harrastaa paljon enem-
män maakuntamatkailua, 
erityisesti pieniä kuntia ja 
uusia lokaatioita, eikä vain 
varata matkoja ulkomaille 
turistikohteisiin. Kotimaa 
on täynnä yksityiskohtia, 
paikkoja ja ominaisuuksia, 
joiden puolesta omaa maa-
ta kannattaa kiertää. 
Tämän kesän Suomi- kiertu-
eella Daniel kävi heinäkuus-
sa, jolloin kuvattuaan Ala-
vuden kirkon kävi kahvilla 
paikallisen ystävänsä kanssa 
paikkakunnan uudessa kah-
vilassa Monkey Islandissa, 
Alavuden Osuusmeijerissä. 
Hänestä se oli kaunis ja us-
komaton paikka, jonka olisi 
hyvin voinut löytää myös 
Helsingin Kalliosta. Retrot 
pelit, sisustus ja tunnelma 
ihastuttivat silmää, kuten 
myös se kuinka paljon oli 
jätetty nostalgista meijerin 
maisemaa osaksi paikkaa. 
Hän toivoo paikallisten 
löytävän paikan ja ottavan 
sen omakseen, jotta se on 
olemassa myös hänen seu-
raavalla Suomen- kiertueel-
laan. 

Terhi Sytelä

Amerikka pienoiskoossa- Suomen kaikki kunnat 2,5 kertaa kiertänyt Daniel Wallenius

Kolmas Nainen sai lauantai-
iltana Alavus-mitalin. Sitä 
luovuttamassa olivat kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Marko Vainionpää, 
kaupunginjohtaja Liisa 
Heinämäki sekä elinvoima-
johtaja Ulla Koivisto. Kuva: 
Jouni Jaskari

Alavudella vuonna 1982 
perustettu, legendaarinen 
Kolmas Nainen-yhtye juhli 
40-vuotista uraansa kon-
serttitapahtumassa Alavu-
den montulla lauantai-ilta-
na. Tilaisuuden
yhteydessä yhtyeelle luovu-
tetaan 125. Alavus-mitali. 
   Mitalia olivat luovutta-
massa kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Marko 
Vainionpää, kaupunginjoh-
taja Liisa Heinämäki sekä 
elinvoimajohtaja Ulla Koi-
visto. Mitalista kiitteli Pauli 
Hanhiniemi, jolle Alavus 
koti- ja koulupaikkakuntana 
on ollut aina tärkeä. 
    Vainionpään mukaan 
yhtyeellä ovat merkittävät 
musiikilliset ansiot, ja yhtye 

Kolmas Nainen sai Alavus-mitalin
on toiminut jo neljän vuosi-
kymmenen aikana erityisen 
ansiokkaasti Alavuden kau-
pungin hyväksi ja pitänyt 
Alavutta esillä eri yhteyk-
sissä.
     40-vuotiskonsertin jär-
jestäminen Alavudella ko-
rostaa tätä toimintatapaa.
   Yhtyeen jäsenet ovat: Pau-
li Hanhiniemi laulu, Sakari 
Pesola kitara, Raimo Valka-
ma basso, Pasi Kallioniemi 
rummut, Timo Löyvä kitara 
ja Timo Kivikangas kitara.
   Alavus-mitalin on suunni-
tellut taiteilija Voitto Kan-
tokorpi ja sen on valmistu-
nut Alavuden muuttuessa 
kauppalaksi vuonna 1974.
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            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
EL ALAVUS: Bingon pelaaminen jatkuu tiistaina 16.8.2022 klo 
18.00 Alavuden ABC:llä. Tervetuloa pelaamaan.

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 

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12 63300 
Alavus KUUSTUPA auki ma,to ja pe klo:10-14 Kuustuvalla tehdään 
käsitöitä,askartelutöitä. pidetään laulutuokioita ja kuunnellaan 
musiikkia. Rupatellaan kuulumisia ja kahvitellaan hyvässä seu-
rassa. Tervetuloa toimintaan mukaan. Yhteystiedot: 0440544668 
(arkisin 10-18) Kontiaisten kyläyhdistys ry Pidä juhlat kontiaisten kylätalolla! 

Rauhallinen paikka, arabian astiasto 200 hlölle, hyvät kylmätilat 
ja toimiva keittiö. Vuokrattavissa myös kahviotila (n. 50 hlö) esim. 
muistotilaisuuteen. Jari 040 560 7484, kontiaistenkylatalo@
gmail.com

ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KYLPYLÄMATKA PÄRNYYN ent PUIS-
TOTALOON 28.8.-3.9.-22 TÄYSIHOIDOLLA JA LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄ-
MILLÄ HOIDOILLA . HINTA 439€ 2 HLÖN HUONE JOS 40 LÄHTIÄÄ 
JOS VÄHEMPI LÄHTIÖITÄ JOUDUMME VÄHÄN HINTAA KOHOTTA-
MAAN .MATKUSTAMME VAIN JOS MATKA SILLOIN TURVALLISTA. 
TIEDUSTELUT JA ILMOITUKSET TUULALLE 040-7321145.

Suomenselän Samoilijat ry Sauvakävely joka maanantai klo 9.00.
Kokoontuminen Ähtärin keskustan kuntoradan alailmoitustaulul-
la. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.

Suomenselän Samoilijat ry Perinteiset keskiviikkopyöräilyt jat-
kuvat elokuun loppuun. Lähtö Puistolasta, Puistotie 4 klo 18.00. 
Varusteina kypärä, heijastusliivi ja juomapullo.  Pyöräilyreitit löy-
tyvät Puistolan katoksen seinästä. Kts. lisätied. facebookista @
suomenselansamoilijat
Alavuden Seudun Sydänyhdistys Keski-Suomen Sydänpiiri järjes-
tää 24.9.2022 Jyväskylän yliopiston juhlasalissa hienon konsertin, 
jossa esiintyvät laulaja Hannu Lehtonen, jota säestää Ilmavoimien 
Big Band. Alavuden Seudun Sydänyhdistys tekee retken konsert-
tiin. Retki on kaikille avoin! Laita siis merkintä konsertista kalente-
riisi! Ilmoittautumisesta kerrotaan myöhemmin.
Pollarin metsästysseura Seuran hirviharjoitusammunta päivät 
Tusanpuolen ampumaradalla ovat seuraavat: su 24.07, la 18.08, 
to 25.08, ke 07.09, pe 16.09 ja to 29.09. Päivänmäärät löytyvät 
myös seuran nettisivuilta.

EL Kuortaneen yhdistys ry järjestää kolmen alueen yhdistyksen 
kanssa KARAOKE kilpailun alkukarsinnat 12.8. alkaen klo 10.00 
KuKun majalla Kuortaneella Keskustie 82 (Kurikka 10.8. Lapua 
11.8. Kuortane 12.8.) Ilmoittautumiset viimeistään 7.8. (nimi, 
yhdistys, sarja alkukarsinta ja paikka). Sarjat naiset ja miehet 50-
69 v sekä 70+. Ilmoittautumiset kisaan vain sähköpostilla: etela-
pohjanmaa@elakeliitto.fi Kilpailun aikana tanssit. Kahviossa mak-
sullinen ruokailu ja kahvit. Liput 10€. Finaali 24.8.2022 klo 10.00 
Seinäjoki/Nurmon Haalilla, Latikanmäentie 4, Nurmo. Finaali jär-
jestetään yhdessä EL Nurmon yhdistyksen kanssa. 
ELOKUUN PÄIVÄRETKI 14.8.2022 Pirunpesälle, Alpon Savannille 
ja Kammikylään Nummijärvelle. Lähtö Kuortanehallilta klo 8:20, 
Töysätalolta klo 9:00, Tuuri OmaSp klo 9:15ja Alavuden linja-
autoasemalta klo 9:30. Aamukahvit juodaan matkalla. Juusto-
portilta kävely Pirunpesälle matka noin 7km. Linja-auton kyydis-
sä pääsee Pirunpesälle. Sieltä jatketaan Alpon Savannille, jossa 
kenttäruokailu. Viimeisenä kohteena Kammikylä. Matkan hinta 
35€ kerätään autossa. Hinta sisältää matkat, kahvin ja ruokailun. 
Tervetuloa yhteiselle päiväretkelle! Järjestää Töysän Talsijat ry ja 
Kuortaneen Latu ry. Ilmoittautumiset 11.8.2022 mennessä Mark-
ku puh. 0400 262 574, Jussi puh. 0400 366 351 tai Ulla-Riitta puh. 
050 350 8325 

Niinimaan Metsästysseura Ry kesäkokous 14.8 klo 18 metsästys-
majalla. Esillä sääntömääräiset asiat.

Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Keski-Suomen Sydänpiiri jär-
jestää hienon 2 tuntia kestävän konsertin Jyväskylän Yliopiston 
juhlasalissa 24.9.2022 klo 15.00. Alavuden Seudun Sydänyhdis-
tys tekee retken konserttiin. Konsertissa esiintyy laulaja Hannu 
Lehtonen, jota säestää Ilmavoimien Bg Band. Linja-auto lähteee 
linja-autoasemalta klo 12.00. Matkan hinta on 50 €/hlö, joka si-
sältää matkat, lipun ja ruokailun Hotelli Keurusselässä konsertin 
jälkeen. Maksu kerätään autossa. Lippuja konserttiin on varattu 
50 kpl. Paikat jaetaan ilmoittautumisen mukaan. Ilmoittatutumi-
set 21.8.2022 mennessä Olli Mäelle 0407300095 tai Veikko Ran-
talalle 0407220353 (myös tekstiviestit). Kaikki halukkaat musiikin
ystävät (niin jäsenet kuin ei-jäsenet) voivat lähteä mukaan!! Ter-
vetuloa!
Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Keski-Suomen Sydänpiiri jär-
jestää hienon 2 tuntia kestävän konsertin Jyväskylän Yliopiston 
juhlasalissa 24.9.2022 klo 15.00. Alavuden Seudun Sydänyhdis-
tys tekee retken konserttiin. Konsertissa esiintyy laulaja Hannu 
Lehtonen, jota säestää Ilmavoimien Bg Band. Linja-auto lähteee 
linja-autoasemalta klo 12.00. Matkan hinta on 50 €/hlö, joka si-
sältää matkat, lipun ja ruokailun Hotelli Keurusselässä konsertin 
jälkeen. Maksu kerätään autossa. Lippuja konserttiin on varattu 
50 kpl. Paikat jaetaan ilmoittautumisen mukaan. Ilmoittatutumi-
set 21.8.2022 mennessä Olli Mäelle 0407300095 tai Veikko Ran-
talalle 0407220353 (myös tekstiviestit). Kaikki halukkaat musiikin
ystävät (niin jäsenet kuin ei-jäsenet) voivat lähteä mukaan!! Ter-
vetuloa!

Sapsalammin kyläyhdistys ry SIIKINNIEMEN RANTALAVA 
13.8.2022 klo 20-01 Artisti-ilta Voice of Finlandin voittaja Sussu 
Erkinheimo & Jukka Kinnunen. Kahvio, grillimakkaraa ja olutteras-
si. Liput 15 €, maksuna kortti ja käteinen. Virtaintie 1774, Sapsa-
lampi. Tervetuloa ! 

Alavuden Tervajalkojen ja Marttojen yhteinen sienestysilta tors-
taina 25.8.22 klo 17.00 Okskodalla, os. Okslammentie 380. Ve-
täjänä toimii Kaisa Ilomäki. Iltaan voivat osallistua muutkin kuin 
jäsenet. Tarjoilua! Tervetuloa.

El Kuortaneen yhdistyksen IKAALISTEN matkalle lähtijät 15.-17
.8.22 Linja-auto lähtee klo 10.00 S-Marketin pihasta maanantaina 
15.8.22. Poiketaan myös Mäyryn Nesteellä. Meno-paluukulje-
tuksen hinta 35€/hlö maksetaan menomatkalla. Majoituspaketti 
maksetaan suoraan hotelliin. Huoneen luovutus 17.8.klo 12.00, 
jonka jälkeen lähtö kotimatkalle. Tervetuloa!

Muistiyhdistys Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkujan ker-
hohuoneessa alkaa taas kokoontua kuukauden toinen torstai klo 
13-14.30.Seuraava kerta 11.8.Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: E-P:n PIIRIN KARAOKEKILPAILUT Elä-
keliiton jäsenille. Sarjat: Naiset ja miehet 50-69 v sekä 70+v. Alku-
karsinnat lauletaan seuraavasti: Ke 10.8.2022 klo 10, Kurikka; Ho-
telli Kurikka, Hovinkatu 1. TAI To 11.8. klo 10, Lapua; Haapakosken 
NS, Hourunkoskentie 52, 62160 KARHUNKYLÄ. TAI Pe 12.8. klo 10, 
Kuortane; Kukun maja, Keskustie 82. Ilmoittautuminen puh. 050 
4146699. Lisätietoja: ttps://www.elakeliitto.fi/karaoke-2022.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: järjestämme PÄIVÄTANSSIT Onnenki-
viravintolan yläkerrassa KESKISELLÄ keskiviikkona 17.8. klo 13 -17. 
Pääsymaksuun 12 €, sisältyy kahvi ja täytepulla klo 12-14. (Huom! 
EL Töysän jäsenille hinta on 10 €). Orkesterina Reijo Niemisen or-
kesteri, solistina Kari Vähäkyttä. Sekahaku. Tervetuloa!

TÖYSÄN TALSIJAT: O-P Pyöräily to 11.8 Konnon kodalle Hangas-
maantien varrelle. Lähtö Töysän torilta klo 18.00. Tied. Markku 
Akonniemi 0400262574KOTISEUTURETKI tiistaina 16.8.2022. Kokoontuminen Alavuden 

kirkkopihaan klo 17.30. Linja-auto kulkee reitillä Alavus Muistojen 
kappeli, Salmensillan kautta vanhaa tietä Tuuri ja Töysän kirkkopi-
ha, Sepänniemen Lomakylä/ museoalue. Alavuden Oppaat kerto-
vat Alavuden ja Töysän kirkoista ja kirkkopihan muistomerkeistä 
sekä molemmilla hautausmaalla lepäävistä niin karjalaisista  kuin 
paikallisista vaikuttaja- henkilöistä. Retki päättyy Sepänniemen 
Lomakylään ja museoalueen esittelyyn. Ei ennakkoilmoittautu-
mista. Kahviraha 5 euroa. Järjestäjinä: Alavuden Oppaat, Alavu-
den ja Töysän karjalaseurat ja Alavuden kaupungin kulttuuripal-
velut. 

Suomenselän Samoilijat ry Kaikille avoin ja maksuton NUKU YÖ 
ULKONA-tapahtuma la 27.-28.8.22 alk. klo 12 Honkiniemessä Äh-
tärissä (Honkiniementie 150) Tarkemmat tiedot facebookissa @
suomenselansamoilijat. Ilmoittautumiset Markku/050 479 8769 
tai s-posti make.autio@gmail.com 24.8.22 mennessä. Omat va-
rusteet ja eväät mukaan. Tervetuloa.
Suomenselän Samoilijat ry Suomenselän Samoilijoiden ja Me-
simarttojen yhteinen kaikille avoin ja maksuton SIENIRETKI ti 
30.8.22 klo 17-19.30 Mustikkavuoren maastossa Ähtärissä. Ko-
koontuminen pesäpallokentän P-paikalla. Mukaan oma kori ja 
veitsi. Kts. lisät. facebookista @suomenselansamoilijat ja Etelä-
Pohjanmaan tapahtumakalenterista.

Eläkeliiton Kuortaneen yhdistys ry. Eläkeliiton koko E-P:n alueen 
yhteinen kirkkopäivä Teuvalla to 25.8 klo 10.00 alkaen. Ruokailu 
ja kahvi kirkonmenojen jälkeen. Lähtö S-Marketista klo 8.00 ja pa-
luu tilaisuuden jälkeen. Hinta 40,00€/h. Sisältää matkan, ruan ja 
kahvin. Ilm. 15.8 mennessä puh. 040-7201157/Sirpa.
Aivoliiton E-P:n AVH-yhd.ry/Ähtärin kerho kokoontuu la 20.8. klo 
13 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11.

Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho ke 17.8. klo 12 
Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

Eläkeliiton Töysän yhdistys: E-P:n PIIRIN KARAOKEKILPAILUT Elä-
keliiton jäsenille. Sarjat: Naiset ja miehet 50-69 v sekä 70+v. Alku-
karsinnat lauletaan seuraavasti: Ke 10.8.2022 klo 10, Kurikka; Ho-
telli Kurikka, Hovinkatu 1. TAI To 11.8. klo 10, Lapua; Haapakosken 
NS, Hourunkoskentie 52, 62160 KARHUNKYLÄ. TAI Pe 12.8. klo 10, 
Kuortane; Kukun maja, Keskustie 82. Ilmoittautuminen puh. 050 
4146699. Lisätietoja: ttps://www.elakeliitto.fi/karaoke-2022.

Sapsalammin kyläyhdistys ry SIIKINNIEMEN RANTALAVA 
13.8.2022 klo 20-01 Artisti-ilta The Voice of Finlandin voittaja 
Sussu Erkinheimo & Jukka Kinnunen. Kahvio, grillimakkaraa ja 
olutterassi. Liput 15 €, maksuna kortti ja käteinen. Virtaintie 1774, 
Sapsalampi. Tervetuloa !
Alavuden Tervajalat: Tule pyöräillen Pahajoen laavukahvilaan ke 
10.8. klo 17-19. Tarjoilua ja arvontaa! (os. Niementie 54)

Länsipuolen mms ryn vuosikokous kodalla 15.8.22 klo 19. Johto-
kunta kokoontuu klo 18. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.

Viime sunnuntaina Ähtärin 
Peränteen Metsästys- ja 
Ampumisseura ry juhli sen 
70- vuotisjuhlavuotta. Juh-
lavaan tilaisuuteen oli koos-
tettu ohjelmaksi paikallista 
musisointia, juhlapuheita, 
palkitsemisia sekä kakku-
kahvit. 

Ohjelmassa musiikkia ja 
kuvia seuran vuosikymme-
niltä

Juhlatilaisuuden avasi äh-
täriläinen musiikkiduo 
Herkät Jampat, jotka esiin-
tyivät ohjelmistossa muu-
tamaan otteeseen. Kitarat 
soivat rytmikkäästi yhteen 
ja musiikki toi juhlaan juh-
lavuutta ja iloista, rentoa 
tunnelmaa. Herkät Jampat 
soittivat cover- kappalei-
ta tilauksesta sekä omasta 
ohjelmistostaan. Ähtäriläi-
seen juhlaan sopien Topi 
Sorsakosken kappaleitakin 
sai tilaisuudessa kuulla. Joi-
hinkin kappaleisiin duo oli 
sovittanut kappaleen sanat 
vastaamaan metsästys- ja 
ampumisseuran tyyliä, joka 
miellytti ja huvitti kuulijoi-
ta. 

Kansanedustajan ja liitto-
jen puheet

Paikalla oli myös paikallis-

ta kansanedustajan edus-
tusta, kun Mikko Savola oli 
saapunut puolisonsa kans-
sa paikalle juhlistamaan 
seuraa. Hän piti puheensa 
tilaisuudessa kertoen ter-
veisiä eduskunnasta, ja 
korostaen, kuinka tärkeä-
tä on, että tämän kaltaisia 
metsästys- ja ampumisseu-
roja on edelleen olemassa. 
Suomi on hänen sanojensa 
mukaan koko Euroopan 
metsäisin maa, ja maail-
man ja Suomenkin kaupun-
gistumisen lisääntyessä se 
on surullinen tosiasia, ett-
eivät monet lapset, nuoret 
eivätkä aikuisetkaan tunne 
enää Suomen luontoa ja 
metsää, maamme suurinta 
pääomaa ja luonnonvaraa. 
Tällaiset seurat ja niiden 
toiminta, tavoitteet ja osaa-
minen ovat avainasemas-
sa luonnon tuntemisessa 
sekä siellä toimimisesta- 
Savola toteaa. Toiminnal-
laan seurat pitävät myös 
yllä harrastajien aseiden 
käyttöosaamista, metsäs-
sä kulkua turvallisesti ja 
kaikkea muuta niihin liitty-
en. Myös eri eläinkuntien 
määrän tarkkailu ja hallin-
ta metsästyksen kautta on 
tärkeä ja suuri osa seuran 
toimintaa, joka on tärkeä 
osa myös paikallista turval-
lisuutta joka osassa maata. 

Esimerkiksi kasvavat susi-
kannat uhkaavat ja rasitta-
vat niiden asumisalueilla, 
ja metsästysseuralla ja hei-
dän toiminnallaan on suuri 
ja suojelevakin merkitys 
asukkaille- kansanedustaja 
sanoo. 
Kansanedustajan lisäksi 
kuultiin seuran puheen-
johtajan Ilkka Lehtovaaran 
sekä Suomen Metsästäjä-
liiton varapuheenjohtajan 
Ilkka Mäkelän puheet. He 
kiittivät seuran jäseniä ak-
tiivisesta osallistumisestaan 
nyt ja menneessä seuran 
hyväksi sekä erityiskiitok-
sen saivat maanomistajat, 
jotka seuran tärkeimpinä 
yhteistyökumppaneina 
mahdollistavat seuran toi-
minnan antamalla maansa 
heidän käyttöönsä metsäs-
tystä ja muuta aktiviteet-
teja varten. Tällä hetkellä 
seuran jäseniä on suurin 
piirtein 190 jäsentä- Ilkka 
Lehtovaara kertoo. 
Puheissaan he puolsivat ja 
korostivat edellä mainittuja 
seuran tärkeitä ja yhteis-
kunnallisesti hyödyllisiä toi-
mia, mutta puhuivat niiden 
lisäksi muun muassa aseen 
käytön, huollon ja oikeaop-
pisen pitämisen yleisestä 
osaamisesta. Nykyään ei 
ole enää sitä perinnettä, 
että isät osaisivat opettaa 

pojilleen tai äidit tyttä-
rilleen tätä taitoa, kuten 
ennen on enemmän ollut. 
Aseiden käyttö on nykyään 
vieraampaa jo enemmän 
kuin yhdelle sukupolvelle, 
ja puheissaan pitivät sitä 
huolestuttavana siksi, kos-
ka tulevaisuutta pitää pi-
tää silmällä jo ihan siksikin, 
kun ottaa huomioon itäisen 
naapurimaamme. 
Jäsenistä puhuttaessa he 
mainitsivat tulevaisuuden 
tavoitteena onnistua saa-
maan uusia jäseniä- eri-
tyisesti nuoret ja nuoret 
naiset ovat kohderyhmänä 
suuri, vielä tavoittamaton 
taho. Naisharrastajat ovat 
kyllä lisääntyneet vuosien 
aikana, mutta toivovat jäse-
niä lisääkin tulevaisuudes-
sa. Kaikki ovat tervetulleita 
yhteisölliseen, aktiiviseen 
harrastetoimintaan. 
Tilaisuudessa jaettiin myös 
ansiomerkkejä sekä palkin-
toja seuran jäsenille sekä 
aktiivisesti toimintaan osal-
listuneille ja seuraa tuke-
neille. 
Terhi Sytelä

Ähtärin Peränteen Metsästys- ja Ampumisseura ry 70 vuotta

Kansanedustaja Mikko Savola juhlatilaisuudessa pitäen 
puheen
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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 PELTISEPÄNTYÖTPELTISEPÄNTYÖT

LVI-ALAN PALVELUT

ASENNUS & MAALAUS

SEURAAVA KOTIOTTELU

ke 10.8.2022 klo 18 monttu

VS.

OTTELU-
ISÄNTÄNÄ:

LIPUT:  AIKUISET 10 € |  nuoret 13-18 V 5 €
ALLE 12 V  ILMAISEKSI

Tule kannustamaan APV voi� � n!

APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

Tule kannustamaan APV voi� � n!

Aktiivisesti ja monipuolises-
ti toimiva Eläkeliiton Töysän 
Yhdistys järjesti, puheen-
johtajansa Pirkko Kallion 
johdolla ensimmäiset EP:n,  
Tonkumiien tonkkaanhei-
ton piirinmestaruuskilpai-
lut. Hihtoillaisessa liikunta 
tapaphtumassa, Iivarin ur-
heilukentällä muodostuikin 
tiukka kilpailu sijoituksista 
10-joukkueen kesken.

Mestaruusmitalit voitti  
EL:n Jalajäven yhdistys. Ho-
peat jäi Töysään ja Pronssit 
menivät Peräseinäjoelle. 
Soini jäi neljänneksi uusin-
takilpalussa. Ainoastaan 
yhtä osumaa vähemmällä 
jäivät, mitalisijoja ulkopuol-
le peräti 6-jokkuetta.

Henkilökahtaisissa osumis-
sa paras oli Heikki Hauta-
lahti Töysästä 4,.Jorma Tur-
pela-ja Tauno Ala-Hakola 3. 
Mainittakoon, että Jorma 
Turpela on EL:n Soinin pu-
heenjohtaja. Jorma kisasi  
kuitenkin Töysässä  piirihal-
lituksen joukkueessa.

Naisista 2-kumia tonkan 
sisäällä saivat pysymään. 
Tuula Välkky Töysä ja Rauni 
Ollinkoski Jalasjärvi.

Kuusiokunnat olivat hyvin 

edustettuna. Töysästä oli 
3-, Soinista 2- ja Ähtäristä 
yksi joukkue mukana. Mut-
ta se hieman ihmetyttää, 
kun suuri Alavuden yhdistys 
ei saanut mukaan yhtään 
nelikkoa. Naapurikunnista 
myöskin Kuortaneenyhdis-
tys  loisti poissaolollaan.

Lypsykoneen kumien mai-
tontonkan sisään heittely 
on siitäkin erinomainen laji, 
että samassa joukkueessa 
heittivät  naiset ja miehät. 
Ja vieläpä on sama heitto-
matkakin. Töysässäkin kil-
paili moni "sekajoukkue". 
Mestariporukassakin kisasi 
kaksi naista ja miestä. Töy-
sän hopeajoukueessa oli 
ainostaan miehiä.

Töysässä järjestelyt onnis-
tuivat kaikin puolin hienos-
ti, kahviopalveluja myöden.
Paikintoja jakoi Pirkko Kal-
lio menestyneille ruhti-
naallisesti. Mitalien lisäksi 
muutakin maukavaa kotiin-
viemiseksi. Mm. Keskisen 
kyläkaupan Hevosenkenkä-
suklaata ym.

Liis Ranta-Knuuttila, Liikun-
nasta hyvinvointia-hank-
keesta oli paikalla myöskin. 
Liis oli suunnitellut kuntora-
dan, jonka kiertäjille oli ky-

symysrateja. Markku Akon-
niemi sai ykköspalkinnnon, 
kun  ainostaa yhdellä rastil-
la ei tieto riittänyt.

Kilpailu alku näytti kuitenkin 
pahalta, kun rankka sade-
kuuro saapui paikalle. Ve-
den valuessa valtoimenaan 
harmaana maisemaan, 
suunniteltiin jo siirtymis-
tä läheisen Iivarin koulun 
suuren liikuntasaliin. Mutta 
sitten aurinko pilkisti ja saa-
tiin nauttia hienosta säästä 
koko kisailun-ja kuntoilun 
ajan.

Tulokset: 1)Jalasjävi (Rau-
ni Ollinkoski,Tauno Ala-
Hakola,Seppo Hautamäki ja 
Helena Vilponen) 7,. 2)Töysä 
I (Heikki Hautalahti,Juhani 
Hautala, Matti Yli-Kätkä ja 
Antti Mantere)6., 3)Peräsäi-
näjoki (Virpi Latvala,Raija 
Saarinen,Aatos Ruotsai-
lanen ja Erkki Mylläri)4,. 

4)Soini (Pekka ja Kaarina 
Peltomäki,Seppo Saarinen 
ja Kalevi Laitila 4.

Seuraavat 5-10 sijoittu-
neet saivat saman tu-
loken 3.:Piirihallitus 
I (Sirpa Jussila,Sanni 
Y l i - H a n n u k s e l a , J o r m a 
Turpela ja Raili Kaista-
maa)..Piirihallitus II (Ei-
ja-Liisa Keskinen,Tarja 
Katila,Manu Latva-Pukkila 
ja Hannu Joutsela) .. Soi-
ni II (Pekka Korpela,Voitto 
Vuorenmaa,Saara Kivin-
kangas ja Pekka Pävärin-
ta).. Ähtäri (Keijo ja Sinik-
ka Lehtinen,Eija Tuhkio 
ja Hannu Aho)..Töysä II 
(Jorma Vaahtera,Markku 
Akonniemi,Matti Pelto-
kangas ja Taina Ahola)..
Töysä III (Tuula Välkky,Aino 
Hautala,Kari Kallio ja Ter-
hikki Yli-Kätkä).

PENTTI HAUTALA

Jalasjäri,Töysä,P-joki ja Soini...TONKKUMIEN 
MESTURUUSKISOJEN EP:n PARHAAT

 EL:n Töysän  Heikki 
Hautalahti,Matti Yli-
Kätkä, Antti Mante-
re ja Juhani Hautala 
saavuttivat hopeaa 
EL:n ensimmäisis-
sa Tonkkumien EP:n 
mestruuskilpailuisa. 
Kuvat: Pentti Hautala.
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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

Salia kunnostettiin kara-
okea varten. Työn touhussa 
muun muassa Malla ja Pasi 
Kalliolahti sekä Niko Musta-
pää

Talkoolaiset ovat olleet ah-
kerina ja he kokoontuivat, 
joten ajopelejä on paljon 
pihassa ja monenlaisia.

Tässä pystytetään ruokatelttaa vetopaikalle. Leppälänkylän 
Elofestivaalit koittavat ensi lauantaina 13. elokuuta. Kuvat: 
Annukka Salminen

Leppälän maa- ja kotitalo-
usseuran järjestämä Elofes-
tivaali kerää tänäkin vuonna 
runsain mitoin talkoolaisia 
järjestämään tapahtumaa, 
joka pidetään jo viidettä 
kertaa. Elofestivaali starttaa 
käyntiin lauantaina 13. elo-
kuuta kello 12. Ohjelmassa 
on perinteinen traktorien 
mäkivetokisa, mutta paljon 
muutakin.
   Seuran puheenjohtajan 
Niko Mustapään laatiman 
talkookalenterin mukaan
kahden viikon ajan tapah-
tumaa on järjestetty suun-
nitelmallisesti alueet kun-
toon laittaen.
Mäkivetopaikan kunnosta-

Elofestivaalit Leppälänkylässä jo viidennen kerran!

minen on aloitettu muun 
muassa pystyttämällä 
myyntitelttoja, katsomoita 
sekä ajanottolaitteistoa.
     Edellisten vuosien ta-
paan odotetaan kisoihin 
neljääkymmentä traktoria 
vetämään
kilpaa Leppälänkylässä Mä-
kitiellä olevaa rataa. Kilpai-
lun johtajina toimivat
Ismo Mustapää ja Pasi Kal-
liolahti.
     Kaikkien kilpaan osallis-
tuneiden kuskien kesken 
arvotaan 1 500 euron polt-
toainelahjakortti riippumat-
ta sijoituksesta.
     Kisapäivän aloittaa junio-
reiden garden-pulling, joka 

on puutarhatraktoreista 
rakennettujen traktoreiden 
vetokisa. Juniorit vetävät 
jarrulavettia, ja sijoitus 
määräytyy vedetyn matkan 
mukaan. 
   Junioreiden kisa on tar-
koitettu alle 18-vuotiaille. 
Tässäkin kisassa arvotaan 
kaikkien osallistujien kes-
ken palkinto, joka on säh-
köpotkulauta.
     Tapahtuma-alueella on 
pienille lapsille muun mu-
assa pomppulinna.
     Elofestivaali huipentuu 
vanhan koulun, nykyisen 
Leppälä-talon pihaan, jossa 
esiintyvät Pasi&Anssi, Res-
su Redford sekä Movetron.

Ylävesien yössä perjantaina 
19.8. iltayhdeksältä Kultai-
sen Korin lavalle astuu Äh-
täristä kotoisin oleva laula-
ja Jesse Kaikuranta. Kuva: 
Kalle Pyyhtinen

Perjantaina 19.8. Ähtärissä 
vietetään viidettä kertaa 
Ylävesien yö-kaupunkifes-
tivaalia. Upean ohjelman 
kruunaa Ähtärin oman 
pojan, Jesse Kaikurannan 
esiintyminen Kultaisella 
korilla kello 21.00. Ennen 
Jesseä Kultaisella korilla 
esiintyvät muun muassa 
Herkät Jampat kello 18.00 
ja Pasanen kello 19.30.
     Jesse Kaikuranta on tai-
tava, Ähtärissä varttunut 
laulaja, joka sai lähtölauka-
uksen
uralleen, kun hän osallistui 
The Voice of Finland-kilpai-

Jesse Kaikuranta Ähtärin Ylävesien yössä 

      Karaokesta innostuneille 
on karaokea tarjolla juhla-
salissa.
      Alueella on niin juomaa 
kuin ruokaa pieneen ja vä-
hän suurempaan janoon ja
nälkään. Leppälänkylä toi-
vottaakin tervetulleiksi 
Elofestivaaleihin ja nautti-
maan
elokuisesta lauantaipäiväs-
tä.

luun vuonna 2012. Jesse
sijoittui kilpailussa kärkisi-
joille, kuten myös Voicen 
All Stars-versiossa viime 
vuonna.
    Jesse Kaikuranta on luo-
nut hienoa uraa Suomen 
kärkimuusikoiden joukossa. 
Hän on
valovoimainen esiintyjä ja 
vahva tulkitsija, jonka esi-
tykset koskettavat ja herät-
tävät
ajatuksia. Kuluvana vuonna 
hän konsertoi ympäri maan 
10-vuotisjuhlakiertueel-
laan.
     Jessen edellisestä esiin-

tymisestä Ähtärissä on ku-
lunut jo nelisen vuotta. 
   - Viimeksi olin täällä Äh-
täri-hallissa keikalla vuonna 
2018. On jälleen kiva tulla 
esiintymään
lapsuuden maisemiin.
    Jesse kertoo, että lapsuus- 
ja nuoruusvuosista hänelle 
jäi Ähtäristä hyvä kuva.
  -  Ähtäri oli varsinkin lap-
selle turvallinen ja rauhal-
linen paikka kasvaa. Lukioi-
käisenä
veri veti tutustumaan maa-
ilmaan ja lähdin silloin 
muualle, hän kertoo.
     Nykyisin Jesse Kaikuranta 

asuu pääkaupunkiseudulla.
  - Olen asunut viimeiset 
10 vuotta Helsingissä. Elä-
mään kuuluu keikkailua, 
kuntoilua ja löhöilyä sopi-
vassa suhteessa. Toivotta-
vasti nähdään Ähtärissä ja 
päästään tunnelmoimaan 
elokuun yössä, hän sanoo.
     Kultaisen korin ohjel-
ma Ylävesien yössä 19.8.: 
Klo 13.00 Muumipeikko ja 
suuri kirjainarvoitus, klo 
14.00 Muumipeikko ja suu-
ri kirjainarvoitus, klo 15.00 
Muumipeikko ja suuri kir-
jainarvoitus, klo 18.00 Her-
kät Jampat, klo 19.00 kult-

tuuri- ja nuorisopalkinnon 
julkistus, klo 19.30 Pasanen 
ja klo 21.00 Jesse Kaikuran-
ta.
 Ylävesien yön ohjelma ko-
konaisuudessaan: www.
ahtari.fi


