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Riitta ja Jari Mäenpää nauttivat mökkielämästä

18.5.2022

Hyvää mieltä
läheltä
Ihmismieli on monella tapaa mystinen juttu. Monessa asiassa kuvittelemme ruohon olevan vihreämpää
aidan takana, vaikka onnellisuuden ja hyvinvoinnin
avaimet ovat aivan käden ulottuvilla.
Oman ”reviirinsä” ulkopuolella käyminen avartaa maailmankuvaa, mutta myös läheltään voi löytää kaiken tarvittavan. Ainakin Lehtimäen, Soinin ja
Ähtärin alueella on paljon tarjottavaa niin täällä asuville kuin alueella poikkeaville. Tarjolla on ystävällistä palvelua yrityksissä, monipuolista ja -käyttöistä luontoa, matkailukohteita sekä ylipäätään monin
tavoin touhuttavaa koko perheelle.
Pienillä paikkakunnilla on erityinen yhdessä tekemisen meininki, johon napataan mielellään mukaan
myös kesäasukkaat ja muut paikkakunnalla viihtyvät. Maaseudun tarjoama välitön toinen toisensa
kohtaaminen on rikkaus. Sanomalla päivää kohdatessa, saat vastauksen ja mahdollisesti bonuksena
mukavan juttutuokion.
Kesä on kohtaamisen ja kokemisen aikaa. Ei anneta hyvän mielen odottaa, tartutaan tilaisuuksiin ja
mennään rohkeasti kohti ennen kokematonta. Pienenä vinkkinä kerrottakoon, että kädessäsi olevassa kesälehdessä on runsaasti vinkkejä vapaa-aikaan.
Lukaise rauhassa ja kerro löydöistäsi muillekin.
Läheltä löytyy kaikki tarpeellinen ja vähän enemmänkin.

Kesän viettoa Kätkänjärvellä
Lehtimäen Kätkänjärven
rannalla mökkisauna lämpiää lähes joka ilta kesällä.
– Se onkin ihan parasta
ja yksi tärkeimmistä syistä
tulla mökille – päästä saunomaan, toteavat Riitta ja
Jari Mäenpää, jotka omistavat kesämökin Kätkänjärven rannalta.
Ähtäristä kotoisin oleva
Jari ja Lehtimäellä syntynyt
Riitta kertovat kesämökin
olevan Riitan isän vuonna
1965 rakentama. Heidän ensimmäinen oma kesäpaikkansa oli Hietaniemen torppa, jonka he ostivat vuonna
1982.
Riitta kertoo äitinsä ostaneen mökkitontit aikoinaan
Hietaniemen Reinolta.
– Meillä oli siinä läheisyydessä myös vuonna 1985
rakennettu ja myöhemmin
myyty talvimökki sekä yksi
mökkirakennus, joka myytiin isän kuoltua. Kolme ensimmäistä vuotta Lehtimäelle muuton jälkeen meni
niin, että muutimme pääsiäisenä talvimökille ja tulimme sieltä syksyllä pois
eli asuimme puoliksi siellä
ja puoliksi kotona.
– Nykyinen mökkirakennus on lähes alkuperäisessä kunnossa, vain joitain
maalaustöitä ja korjauksia
on tehty. Terasseja olemme
sinne rakentaneet kolmelle sivulle mökkiä ja keittiön kaappien ovet ja sisätilat
maalattiin.
– Myös saunan lauteet ja
kiuas on uusittu. Ulos olemme rakentaneet kesäkeittiön
ja nukkuma-aitan. Mökki
on sopivan kokoinen meidän käyttöömme, siinä on
tupa, makuusoppi, keittiösoppi sekä sauna ja pukuhuone.
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Mökki on perinteinen kesämökki, josta löytyy ulkohuussi ja kantovesi – vesijohto pihaan saatiin 90-luvun alussa ja sähkö 70-luvun puolivälissä. Ennen vesijohdon rakentamista pariskunta toi veden mökille
kotoaan.
– Länsikylän vesiosuuskunnan vesi on kyllä todella hyvää ja edullista. Joskus
tuomme sitä mukanamme
kahvivedeksi kotiinkin.
– Kun mökki on lähellä kotia, riittää, että siellä on vain välttämättömimmät asiat. Emme halunneet
mitään kakkoskotia. Tästä
pääsee helposti kotiin, jos
vaikkapa kyllästyy sateeseen. Tämä sopii ajanviettoon nyt tällä iällä, olemme
paljon ulkona ja illalla katselemme nettiä ja televisiota.
– Ulkona on katos, jonne mahtuu kuuden hengen
ruokapöytä ja enimmäkseen kesäkeittiössä valmistamme ruuan. Sauna on parasta, siellä ilma kulkee niin
hyvin. Kesäiltana on muka-

Jari Mäenpää polttopuunteossa halkaisukoneella.
va lämmittää saunaa ja istua
iltaa ulkona.
Kesällä pariskunta saunoo, kalastaa ja sienestää.
Talvellakin he käyvät viikoittain katsomassa, että
paikat ovat kunnossa, sillä perille asti on aurattu tie.
Samalla noudetaan myös
polttopuita.
– Kätkänjärvi on kauttaaltaan matala rannoiltaan,
mutta meidän ranta on vähän syvempi, joten siinä
pääsee hyvin uimaan myös
matalan veden aikaan. Kalastusta harrastamme jonkin verran. Viime kesänä
harrastimme myös Kätkänjärven suojeluyhdistyksen
katistkoilla järven suojelukalastusta.
– Minulla oli virvelikalastus haaveena ja ostin sitten aikoinaan virvelin. No,
sehän meni ihan solmuun
melkein ensimmäisellä heittokerralla, ja sen jälkeen sen
paikka on ollut varastossa,
Riitta kertoo.

Hyötyliikuntaa
– Sienestys on meidän juttumme, myös mökillä. Länsikylässä on hyvät maastot
sienestää ja erityisesti tatteja löytyy hyvin. Ulkokeitti-

össä on hyvä suolata ja keittää sieniä, kun saa olla ulkoilmassa.
Mökillä saa mukavasti
hyötyliikuntaa polttopuuharrastuksen ja sienestyksen merkeissä. Parhaimpana vuonna he keräsivät 700
litraa suppilovahveroita.
– Sienestäessä tuleekin
hyötyliikuntaa, kun metsässä mennään kyykkyyn ja
ylös, myös tasapaino kehittyy. Pyöräilykin kuului yhteen aikaan harrastuksiimme.
– Polttopuiden teko alkaa keväällä. Lämmitämme
Keskikylässä puulla ja öljyllä, joten polttopuuta tarvitaan. Mökillä meillä on
seitsemän hehtaarin tontti,
joten siitä riittää polttopuita. Mökillä meillä on ilmalämpöpumppu, joten puita kuluu pelkästään lähinnä
saunassa.
Mökillä seurataan myös
luontoa ja erityisesti eläinten elämää. Mökin takana
on riistakamera, jossa välillä vilahtaa kettuja ja jäniksiä, mutta myös yksi majava.
– Meillä on tässä lähistöllä asustanut majava, joka
viime syksynä kaatoi kolmessa viikossa isoja haapoja
ja vei ne mukanaan. Näimme sen touhut riistakame-

Riitta Mäenpää kalastuspuuhissa Kätkänjärvellä.

rasta. Muutama vuosi sitten
se ui järvellä ja Riitta luuli
sitä koiraksi. Riitta hätääntyi, että nyt se hukkuu ja se
pitää mennä pelastamaan.
Tämä ”koira” kuitenkin ui
rantaan ja meni naapuritontille syömään ulpukoita, Jari muistelee.
– Mökki otsonoitiin viime keväänä ja se oli todella
hyvä toimenpide, voin kyllä
suositella muillekin. Mökissä oli vanhan rakennuksen
tunkkainen haju, joka poistui ja ilma raikastui huomattavasti otsonoinnin myötä.
Jos rakennuksessa on jotain
homeita tai itiöitä, niin nekin poistuvat samalla.

Rauhallinen
tunnelma
Riitta tunnustaa, ettei hän
ole yhtään puutarhaihminen. Tästä syystä mökin piha-alue saa olla mahdollisimman luonnontilassa.
– Vien kyllä istutettuja kukkia sinne ruukuilla,
mutta en tee kukkapenkkejä. Ihailen heitä, jotka jaksavat hoitaa pihaa ja puutarhaa. Jari kasvattaa pienessä
määrin muun muassa perunaa, salaattia, tilliä, persiljaa
ja ruohosipulia. Perunan hän
kasvattaa suurissa saaveissa.
Parasta kesässä ja mökissä on se rauhallinen tunnelma, joka ympäröi heti järven rannalle päästyä.
– Mökillä on ihana tavata ystäviä ja tuttuja, olla ulkona, syödä ja juoda. Se on
jotenkin rauhoittavaa. Talven jälkeen odottaa eniten
rantasaunan löylyjä. Sitä,
kuinka voi kuulla lintujen
äänet, joutsenet ja sorsaperheet. Nähdä, kuinka kuikka
opettaa poikasiaan.
– Meillä on ollut kissoja
jo 30 vuotta ja ne ovat mukanamme mökillä. Ne ovat
hyvin oppineet, että mökillä
voi olla vapaana, mutta tulevat aina takaisin, vaikka
Keskikylässä ne ovat pelkästään sisäkissoja.
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Terveiset Soinista!

Soini katsoo tulevaan matkailukesään toiveikkaana.
Soinin Tapaht u mat
Osuuskunta on nostanut Soinin ryhmämatkailua hienosti esille rakentamalla valmiiksi matkaohjelmia Soinista kiinnostuneille ryhmille.

Matkapaketit ovat päiväohjelmia, joiden sisältö on
helppo räätälöidä ryhmän
toiveiden mukaan.
Toinen paketti kerää yhteen Soinin kulttuurikohteita, toinen vie ryhmän
nauttimaan Soinin luontoelämyksistä.

Ryhmämatkan järjestäminen Soiniin on nyt todella helppoa, kun ohjelman suunnittelussa auttavat tapahtumaosuuskunnan Soini-taiturit.
Soinin hieno esteetön
luontopolku mahdollistaa
myös erityisryhmien pääsyn luontoon.
Matkailijoiden ja ihan
yhtä lailla kotimaisemissa lomailevien paikallistenkin iloksi Soinin matkailuyrittäjät ovat yhdessä
koonneet Soinin kesätekemistä yhteen viikko-ohjelman muodossa.
Kesän viikko-ohjelmasta
löytyy vinkkejä lomapäiviksi ja monipuolista ohjelmaa niin eläinten kuin
kulttuurinkin parissa.
Lomavinkkejä kannattaa

Yrittäjän hyvinvointi ja
jaksaminen

Kevät on koittanut pitkän, lumisen talven jälkeen ja uusi kesä on tulossa. Vuosi sitten ajattelin,
että olisimme nyt palaamassa vanhaan normaaliin. Korona olisi onnellisesti ohitse ja yrittäjien
epävarmuus helpottamassa. Tilanne on kuitenkin
kaikkea muuta. Korona
on helpottamassa, mutta
ei vielä kokonaan ohi ja
Ukrainan sota toi mukanaan uudet haasteet yrittäjille.
Maailman poliittisen
tilanteen vuoksi kustannukset nousevat, raaka-aineiden saatavuus
vaikeutuu ja työvoiman
saanti hankaloituu. Voimme vain todeta, ettei tulevasta vuodesta tulekaan
helpompi kuin edellisestä. Useamman haastavan
vuoden jälkeen herääkin
huoli yrittäjien jaksamisesta.
Tutkimusten mukaan
yrittäjien toiveet tulevai-

suudesta ovat hyvin maltillisia. Toivotaan myynninkasvua, asiakasmäärien lisääntymistä, pärjäämistä ja tunnettavuutta. Haasteeksi koetaan
resurssien puute, joka
mielletään pääsääntöisesti ajan ja osaamisen puutteeksi.
Työyhteisössä yrittäjä
kokee olevansa yksinäinen, kantaessaan vastuuta yrityksen menestyksestä ja työtekijöistään.
Asioiden jakaminen työntekijöiden kanssa vaatisi työyhteisön avoimuutta, rehellisyyttä ja hyvää keskusteluyhteyttä.
Monessa yrityksessä nämä asiat ovat jo kunnossa, mutta aina on vara parantaa.
Yrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen tulisi
kiinnittää yhä suurempaa
huomiota, sillä jaksaminen huolettaa 35 % yrittäjistä. Lähes neljännes
yrittäjistä on ylirasittunut
tai loppuun palanut. Yritys voi hyvin, kun yrittäjä voi hyvin. Yrittäjä tarvitseekin ja ansaitsee lomansa samalla tavalla
kuin työntekijät. Niin jaksava yrittäjä kuin huollettu konekin toimii paremmin kuin huoltamaton.
Vältetään koneen kulumista, loppuun ajamista ja pidetään vuosihuollot ajan tasalla. Vaikka
yrittäminen olisi kuinka mielekästä, se ei saisi

hallita koko elämää. Sillä pelkästään työhön keskittyminen voi kasvattaa
riittämättömyyden tunnetta, jonka seurauksena stressi kasvaa ja unihäiriöt lisääntyvät. Tästä
alkaa kierre, joka voi olla vaikea katkaista.
Onneksi nykyään on
myös yrittäjille suunnattuja hyvinvointikursseja, jotka käsittelevät ravintoa, liikuntaa ja lepoa.
Meille kaikille niin tuttuja asioita, joiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Näitä asioita on helpompi toteuttaa ryhmässä
ja ammentaa niistä uutta
voimaa arkeen. Yrittäjien
verkostoituminen ja yhdessä tekeminen vahvistavat yrittäjän arkea.
Vaikka olemmekin erilaisia yrittäjiä, yhdistävät meitä samat haasteet:
oman työkyvyn säilyttäminen ja kehittäminen,
omien rajojen tunnistaminen sekä hyvä delegointikyky. Kohtaamme
samanlaisia vastoinkäymisiä ja onnistumisen
tunteita. Yrittäjät jakakaa
rohkeasti tuntemuksianne toistenne kanssa!
Haastavasta maailmatilanteesta huolimatta toivotaan aurinkoista kesää
ja pidetään huolta itsestämme.
Jaana Hyvösaho
puheenjohtaja
Soinin Yrittäjät

käydä vilkaisemassa myös
uudistuneilta Visit Soini
-sivuilta osoitteesta www.
visitsoini.fi .
Yllättävän paljon tekemistä löytyy ihan omilta
nurkilta!
Uusituilta VisitSoini-sivuilta löytyy ryhmäpakettien lisäksi selkeästi retkeilyreittimme karttoineen,
käyntikohteita ja muuta tekemistä.
Retkeilyreittejä löytyy
kolmen kilometrin mittaisesta Hermannin polusta
aina 27 kilometrin Arpaisen reittiin, joten ei muuta
kuin eväät reppuun ja tutkimusmatkalle!
Liikuntapaikkojen suhteen löytyy nyt valinnan varaa niin sanotusti vauvasta vaariin, kuten

Vuorenmaan kuntoportaat, keskustasta upouusi
pumptrack-rata, Lintuharjun frisbeegolfrata ja uudistettu urheilukenttä, jonka avajaisia muuten vietetään 9. heinäkuuta.
Kirjasto palvelee läpi kesän ja kannattaakin käydä
kirjojen lainauksen yhteydessä katsomassa kuukausittain vaihtuva taidenäyttely.
Nyt näyttää lupaavalta
myös tapahtumarintamalla!
Vihdoin kahden koronan
kurittaman kesän jälkeen
tapahtumakalenteri alkaa
täyttymään mukavasti.
Muutamina esimerkkeinä mainittakoon Soinillinen-musiikki ja gastronomiafestivaali kesäkuussa,

Soinin perinteiset kruunuhäät ja Soinin Yrittäjien
kesämarkkinat heinäkuun
puolessa välissä, elokuun
lopulla tunnelmallinen soinilaisten muusikoiden ilta
ja syyskuussa perinteinen
Arpaisten patikka.
Näiden lisäksi löytyy
paljon muitakin tapahtumia, joita aktiiviset yhdistyksemme järjestävät.
Kannattaakin seurata
kunnan kotisivujen tapahtumakalenteria ja ilmoittelua niin somessa kuin
printtimedioissa.
Rentouttavia kesäpäiviä
Soinissa!
Johanna Rannanjärvi
kunnanjohtaja
Soini

Kesätervehdys
seurakunnasta

Soinin kirkon kirkkopihassa on muistomerkkejä, jotka kertovat niistä
vaiheista, joita menneet
sukupolvet ovat joutuneet kokemaan elämänsä
aikana.
Sankarihautausmaa ja
sen patsaat muistuttavat
sota-ajasta, jolloin moni
suomalainen antoi henkensä maamme vapauden puolesta.
Katovuosien muistomerkki aivan kirkon läheisyydessä kertoo katovuosista 1860-luvulla,
jolloin kärsittiin ruuan
puutteesta, ja moni kuoli
nälkään.
Viime aikoina meitä on
rauhallisempien vuosien jälkeen koetellut ensin
koronaepidemia. Sen vielä jatkuessa alkoi Ukrainan sota, joka on jo nyt
vaikuttanut myös meidän

maahamme.
Varsinkin tämä sota on
aiheuttanut pelkoa siitä,
mitä voi tapahtua. Vanhat historiamme muistot
itäisen naapurin hyökkäyksistä tänne ovat epäilemättä elpyneet nopeasti.
Mitä voisimme oppia
esi-isiemme kokemuksista vaikeina aikoina? Minua on monesti puhutellut
se, mitä talvisodan ajalta
kerrotaan.
Suomen tilanteessa oli
paljon samaa kuin nyt
Ukrainan tilanteessa.
Ylivoimainen vihollinen
uhkasi vallata maamme.
Hätä oli kouriintuntuva.
Tässä tilanteessa silloinen presidenttimme,
Kyösti Kallio, kehotti ihmisiä rukoilemaan ja lukemaan Raamattua.
Olen ymmärtänyt niin,
että moni ihminen noudat-

ti tätä kehotusta. Ja rukoukset kuultiin. Vaikka rauhanehdot olivat raskaat,
saimme kuitenkin säilyttää maamme itsenäisenä.
Tänä aikana toivoisi samanlaista kehotusta. Se ei
ole ristiriidassa sen kanssa, että parhaan ymmärryksen mukaan koetetaan varustautua pahimman varalle.
Jumalanpalveluksissa
aina rukoilemme Raamatun opetuksen mukaisesti myös esivallan puolesta. Se on hyvin tärkeää.
Tämä aika kehottaa
meitä kääntymään Herran puoleen syntimme
tunnustaen ja hänen armoonsa turvautuen.
Silloin saamme laulaa
kuten virressä: ”Kun on
turva Jumalassa, turvassa on parhaimmassa”.
Jeesuksen ristinkuolemassa ovat kaikki syntimme tulleet täysin sovitetuiksi. ”Ja hän on meidän syntiemme sovitus;
eikä ainoastaan meidän,
vaan myös koko maailman syntien.” (1. Joh.
2:2) Siihen meitä kehotetaan turvautumaan ja uskossa luottamaan.
Saamme myös muistaa
kastettamme, jossa tämä
suuri aarre eli pelastus,
syntien anteeksiantamus,
on omaksemme jo lahjoitettu.
Hannu Lehtonen
Soinin seurakunta
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Patikkareitit kutsuvat

Tilitoimistot
Oivatili Oy
Alajärventie 3, 63800 Soini

06 335 2004
050 383 9950

oivatili@oivatili.fi

Ravitsemus ja vapaa-aika

Soinista löytyy hienot ja
monipuoliset retkeilyreitit, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Eri
mittaisia reittejä löytyy
koko perheen patikointiin,
sekä myös aktiivisimmille
harrastajille.
28 kilometriä pitkä Arpaistenreitti lähtee Lauttosen virkistysalueelta ja
päättyy Arpaisten kämpälle. Reitin varrella on
viisi taukopaikkaa: Kivikirkko, Kaihiharju, Läskilampi, Löytöjoki ja Saarilampi.
Kuluvan vuoden Arpaisten patikka pidetään lauantaina 10. syyskuuta.

Kuninkaanpuiston luontoon voi tutustua seitsemän kilometrin mittaisella retkeilyreitillä. Reitin
varressa on taukopaikaksi
yksi kotalaavu, jossa mahdollisuus nuotion tekoon.
Pitkoksilla ja kankailla
pärjää kesäkelillä kevyillä
retkeilyvarusteilla.
8,3 kilometrin mittainen
Kuninkaanpolku lähtee
Soinin keskustasta päättyen Vuorenmaan hiihtokeskuksen yläparkkipaikalle.
Reitti myötäilee Kuninkaanjokea. Reitin varrella
tietoa paikkakunnan historiasta ja perinteestä.
Hermanninpolku on hie-

no ja helppokulkuinen patikkareitti Parviaisenkylällä. Matkaa Kaihiharjun nuotiopaikalle tulee
noin 2,5 kilometriä. Matkan varrelta löytyy Hermannin kämppä, jossa on
mukava istahtaa ja nauttia
vaikkapa eväitä.
Seitsemän kilometrin
mit tainen Her man ninlenkki on kesällä 2021
valmistunut rengasreitti, joka lähtee Kaihiharjun parkkipaikalta. Reitti
kulkee osittain Arpaisten
reittiä ja Hermanninpolkua. Reitin varrella vaihtelevaa maastoa; harjua,
suota, kuusimetsää sekä

TAITOA TUTKIA, HOITAA, OHJATA JA KUUNNELLA
Ortopedi

Kaido Kotkas iltavastaanotto

ähihoitaja, jalka- Lasten ja nuorten Traumatologian ja
Ammattitaidolla fysioterapia-,
oidot, Intialainen Fysioterapeutti,
Ortopedian
hierontaja osteopatiamenetelmillä
Kauneus
ja terveys
äähieronta
Ratsastusterapeutti erikoislääkäri

AJANVARAUS

Kiristävätkö lihakset?
• kipua ja kankeutta nivelissä?
Oiva
Takala Ky
• liikkuminen vaikeaa?

Alajärventie 13, 63800 SOINI
• unettomuutta,
jännittyneisyyttä?
Puh. 06 528 1455, 050 383 9960
Avoinna ma–pe 8–17, la 9–14
TARJA
VIRPI
KAIDO

Hermannin kämppä raunioineen.
Esteetön luontopolku
Soinin Kaihiharjussa mahdollistaa luonnosta nauttimisen myös silloin, jos
maastossa liikkumiseen
liittyy haasteita. Esteetön
kokonaisuus käsittää kaksi luontopolkua; täysin esteettömän noin 200 metriä
pitkän polun sekä haastavan esteettömän noin 700
metriä, jolla voi olla tarvetta avustajalle.
Esteetön reit ti k ulkee lankkupolkuna Ison
Kaihijärven rantaan, jossa on maisemalaituri, laavu ja nuotiopaikka.

Huoli Hankajärvestä
poiki toimenpiteitä

Apua saat meiltä:

0400 632740 Maija
0400 498726 Tapio

TAITOA

www.kuntokulma.fi
Alajärventie 5 B 1 63800 Soini

• TUTKIA • OHJATA
• HOITAA • KUUNNELLA

Alajärventie 5 B 1 63800 Soini 06-5281660
www.kuntokulma.fi
Tyyni järven pinta rentouttaa ja hoitaa mieltä. (Kuva Pentti Honkola)

OSTEOPATIA
JA HIERONTA
Tapio Rannila
P. 0400 498 726
VASTAANOTOT:
Rannilantie 19, 63800 Soini
www.fysioterapiamaijarannila.fi

FYSIOTERAPIA
Maija Rannila
P. 0400 632 740

Erikoisliikkeet

Ilahduta ystävää kukilla!
· Meiltä kukkien kotiinkuljetus
· Kesäkukat
· Hautojenhoitopalvelu
· Hautakivien kunnostus ja
kaiverrus

Koiviston Kukka ja Hautaus Oy
Karstulantie 114, Soini
Timo 040 592 7612 Jaana 040 867 6518

Monipuoliset vesistöt ovat
Suomen ja suomalaisten
rikkaus. Vesistöjen tila vaikuttaa ratkaisevasti niiden tarjoamaan virkistyskäyttöön. Vesien kuntoa on
mahdollista kohentaa erilaisin toimenpitein.
Hankajärven ja siihen
liittyvien vesistöjen kunto
on ollut keskeinen asia, mikä johti vesiensuojeluyhdistyksen perustamiseen vuonna 2018. Huoli vesistön kunnosta ja toive järven kunnossapidon varmistamisesta tuli esille ranta-asukkaille suunnatussa kyselyssä.
Ranta-asukkaat ovat havainneet vuosikymmenten
saatossa veden tummuneen
ja rehevöityneen. Järvi on
matala ja pieni vesimäärältään, kuten yleensäkin Soinissa järvet ovat. Matalat ja
virtaamiltaan pienet vesistöt ovat herkkiä pilaantumiselle ja rehevöitymiselle. Tästä on kokemusta ja
näyttöä myös Hankajärven
kohdalla.

Ei sinilevää
Vesiensuojeluyhdistys käynnisti vuonna 2020
kunnostussuunnitelman
laadinnan, jonka tuloksena suunnitelma valmistuikin keväällä 2021. Suunni-

telmassa selvitettiin vesistön tila, suurimmat pilaantumista aiheuttavat päästöt
ja niiden reitit vesistöön.
Tutkimusten mukaan järven vesi on tummaa, johtuen humuksen korkeasta
määrästä ja vesi on myös
hapanta. Järvi luokitellaan
rehevöityneeksi, mutta siinä ei ole vielä todettu sinilevää. Ravinne- ja kiintoainekuormituslaskelmien perusteella luonnonhuuhtoutuma muodostaa suurimman osan kokonaiskuormituksesta. Tutkimuksen
mukaan järveen laskevat
virtavedet tuovat pääosan
(85,7 %) ravinne- ja kiintoainekuormasta.
Purkuvesien tuomasta kuormituksen kokonaismäärästä Iironjoki tuo jätekuormaa lähes 75 %. Vuosikymmenten saatossa Iironjoen suun uoma on täyttynyt, kasvanut umpeen ja
kääntynyt rannan suuntaiseksi.
Virkistyskäyttöä, kuten
kalastusta, veneilyä ja uintia ajatellen ongelmana on
myös järven mataluus kuivan kesäkauden aikana.
Suurimmillaan lähes puolen metrin vaihtelun johdosta vesi vetäytyy rannoilta, mikä haittaa virkistyskäyttöä ja nostaa pohja-

humusta pintaan, erityisesti
kovien myrskytuulien velloessa jo ennestäänkin matalaa vettä.

Säätelyä ja
ruoppausta
Hyväksytyssä suunnitelmassa keskeisiä toimenpiteitä tulevat olemaan kesäaikaisen matalimman veden korkeuden nostomahdollisuuden selvittäminen
eli padon suunnittelu ja luvan hakeminen säännöstelypadolle. Korkeuden säädöllä ei ole vaikutusta keskiveden korkeuteen, eikä se
tuo haittaa asukkaille, eikä
maanomistajille.  
Säätelyratkaisulla ei ole
haittaa myöskään alapuoliselle vesistölle. Veden korkeuden tasaaminen parantaisi myös kalojen elinoloja ja estäisi myös rehevöitymistä.
Toimenpiteenä on myös
Iironjoen suun ruoppaus ja
mahdollisesti myös Saaripuron suun ruoppaus. Kosteikkojen rakentaminen
kuormituspäästöjen vähentämiseksi Iironjoen ja Saaripuron alueille todetaan
myös suunnitelmassa. Järveen syntyviä vesikasvustoja poistetaan niittämällä.
Kunnostussuunnitel-

maan sisältyi erillisenä
osiona Etelä-Pohjanmaan
kalatalouskeskuksen toimesta tehty kalatalousselvitys ja siihen sisältyvä
koekalastus. Kalaston tila todettiin tasapainoiseksi, jossa ahven oli merkittävin, särkikalojen osuus
(lahna ja särki) olivat seuraavina. Todennäköisesti
särkikalojen osuus on korkeampi kuin mitä koekalastus kertoi ja kalatalousraportissa todetaankin, että
niiden vähentämiseksi voitaisiin toteuttaa keväisin
hoitokalastusta. Järveen on
tehty vuosien saatossa kuhaistutuksia, joita on tarkoitus myös jatkaa ja mahdollisesti kokeilla siian selviytymistä järvessä.
Kunnostustoimenpiteitä
on suunniteltu tehtäväksi
vuosien 2022–2024 aikana.
Yhdistyksen jäsenet ovat
vuosikokouksessa valinneet hallituksen, johon
kuuluu viisi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.
Reino Määttä puheenjohtaja, Eino Koskela varapuheenjohtaja, Mauri Hietala sihteeri sekä jäsenet Olli Katajamäki ja Kirsti Kivelä. Varajäseninä toimivat Riitta Åkerman, Lasse
Autio, Päivi Katajamäki ja
Hannu Pulli.
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Taiteilija Reijo Kivijärvi
keskittyy omaan näyttelyyn

Maalaiskylä elää -teos on viimeistelyä vaille valmis.
– Kyllä se 1960-luku vaan
oli hyvää, ehkä parasta aikaa. Sotavuodet olivat jo
kunnolla takanapäin ja
maassa rakennettiin uutta. Ihmisillä oli aikaa toisilleen; kyläiltiin, juteltiin ja
maalaiskylissä oli elämää,
tuumaa taiteilija Reijo Kivijärvi ateljeessaan uuden kesän kynnyksellä.
Ateljeetelineessä on iso,

lähes valmis Maalaiskylä
elää -maalaus. Rankka sade
on huuhdellut kylän raittia
ja tiellä on monen kokoisia
vesilätäköitä. Kauppa-auto, postiauto, mopot, traktorit ja muut kulkupelit ovat
löytäneet oman paikkansa
vilkkaan kylän pikkuteillä. Aurinko alkaa vähitellen
kuivattaa paikkoja, ihmiset
ovat liikkeellä ja kylä elää.

– Tällaisia maalauksia
haluan tehdä. Isoja teoksia,
joissa on paljon pieniä yksityiskohtia, kertoo Kivijärvi. Isojen maalausten luominen vie aikaa, mutta se
on myös palkitsevaa. Maalaukset ovat naivistisia ja samalla aivan realistisia ajankuvauksia.
Kivijärvellä on ollut aikaa keskittyä omaan näyt-

telyynsä, sillä hän päätti jo
hyvissä ajoin jäädä pois Iittalan naivistisen taiteen kesänäyttelystä.
– Iittalassa olinkin mukana 28 kesänä ja aina tuli kiire niiden maalausten kanssa. Tänä kesänä olen oman
näyttelyn lisäksi mukana
vain Kuhmoisten Riihigalleriassa ja Ähtärin Vääräkoskella, kertoo Reijo.
Taiteilijan teoksiin pääsee
aivan eri tavalla sisälle, kun
niihin tutustuu ateljeeympäristössä ja voi jutella rauhassa taiteilijan kanssa.
Taideateljee Reijo Kivijärvi on tulevana kesänä
avoinna 18.6.–31.7. joka päivä kello 12–19.
– Taidenäyttelyn lisäksi
täällä voi tutustua pihapiirin rakennuksiin. Riihessä
pääsee nauttimaan kahvit ja
tilauksesta lämpiää joko pieni tai iso savusauna. Ruokailu järjestyy myös tilauksesta. Kesänäyttelyssä esillä
olevista teoksista pienet työt
saa heti mukaansa ja näyttely uudistuu siten pitkin kesää. Isommat teokset voi
noutaa kesänäyttelyn päätyttyä. Viime kesän näyttelyn suurin teos matkasi lopulta Hollantiin, kertoo taiteilija Reijo Kivijärvi.

Autoilu ja huolto

www.kmrahti.fi
0400 478 078

Veljekset Apilasaho AY
Rengasmyynti, autonkorjaukset ja ilmastoinnin huollot
Diesel- ja bensiinipakokaasumittaukset
Multiantie 13, Soini p. 040 511 2310

Bussit
tilausajoihin
Peuralta!
p. 06 521 2200
myynti@matkapeura.fi
www.matkapeura.fi

Kruunuhäillä pitkät perinteet
Kruunuhäillä on Soinissa pitkät perinteet. Soinin
Nuorisoseuran historiikki
kertoo, että kruunuhäät olivat vanha soinilainen häätapa jo 1800-luvulla. Soinilaisen hääkutsun ”Tuu häihin, ku tuut niin tuo akkas
kans”, kerrotaan pohjautuvan Vakkurin Villen esittämään hääkutsuun, kun
hän oli itse ottamassa akkaansa.
Ensimmäiset näytösluoteiset kruunuhäät pidettiin Soinissa 1948. Tapahtumapaikkana oli seurantalo Rientola, joka sijaitsi
nykyisellä Museonmäellä.
Häät olivat kaksipäiväiset,
kuten tuolloin oli tapana.
Yhteistalolla tanssittiin
ensimmäisiä kruunuhäitä vuonna 1954, jolloin talo oli vielä rakenteilla. Tämän jälkeen oli järjestelyissä oli kymmenen vuoden tauko. Vuodesta 1964
alkaen kruunuhäitä järjestettiin reilun kahdenkymmenen vuoden ajan lähes
vuosittain. Noina vuosina
kruunuhäät vetivät yleisöä
useita tuhansia.

Tanssin
iloa
Muutaman vuoden tauon jälkeen kruunuhääperinne virisi Soinissa jälleen 1990-luvun puolivälissä. Tuossa vaiheessa
järjestelyihin tulivat mukaan myös paluumuuttaji-

na ohjaksissa on Tiina Väliaho. Kruunuhäätanssien esiintyjäporukassa on
väkeä mukana Soinin lisäksi Alajärveltä, Ähtäristä, Alavudelta, Töysästä ja
Karstulasta.
Tapahtuman järjestelyistä vastasivat pitkään Soinin Sisu ja Soinin Nuorisoseura. Vuonna 2017 järjestelyvastuu oli ensimmäistä kertaa Osuuskunta Soinin Tapahtumilla ja
nyt on edessä neljäs kesä
osuuskunnan vetovastuulla. Vuosina 2020 ja 2021
Kruunuhäitä ei järjestetty, koronaepidemiasta johtuen.

Linja-auto &
taksikuljetukset

www.jousmaki.fi

040 163 3527

Sahatie,
Tienvarret
väkeä63800 Soini
täynnä
Marja-Leena ja Esa Herttuala esittävät Kruunuhäätansseissa joko morsiamen tai sulhasen vanhempia.
na Soiniin kotiutuneet Esa
ja Marja-Leena Herttuala.
– Me oltiin aluksi lipunmyynnissä, mutta pian lähdimme mukaan esittämään
häätansseja. Roolimme
kruunuhäätansseissa on
ollut joko morsiamen tai
sulhasen vanhempina, kertovat Esa ja Marja-Leena.
He ovat esityksissä mukana edelleen ja vanhin mukana oleva pari.
Esitettävät tanssit ovat
pysyneet vuosien kuluessa
jotakuinkin samoina.

– Tuusteppi ja pidätyspolkka ovat mukavia tanssia. Nopeatempoiset tanssit
ovat myös mieluisia, mutta iän karttuessa eivät jalat tahdo keretä mukaan.
Toisaalta on taas mukava
katsoa nuoria pareja, jotka ilman turhaa jännitystä
treenaavat tanssiaskeliaan,
miettii Marja-Leena.
Herttualoiden aloittaessa tanssiharjoituksia veti
Hilkka Raitanen. Pitkään
tansseja ohjasi myös Tuula
Hankaniemi ja tänä vuon-

Automaalaus J. Kataja-aho

Automaalaus
040 163 3527
J. Kataja-aho

Esa Her tt ualalla on
muistikuvia niiltä ajoilta,
jolloin tapahtuma järjestettiin Rientolassa.
– Mieleen ovat jääneet
hevoset ja kiesit. Tienvarret
olivat silloin väkeä täynnä,
kun hääkulkue eteni tapahtumapaikalle. Sama meininki on Kruunuhäätapahtumassa edelleen. On hienoa, kun hevoset ja kiesit
ovat mukana edelleen,
miettii Esa Herttuala.
Tänä vuonna Soinin
Kruunuhäitä tanssitaan
lauantaina 16. heinäkuuta.
Näyttävä hevoskulkue etenee Yhteistalolle keskustan läpi, tarjoillen välillä
tanssiesityksiä.

Sahatie, 63800 Soini
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Aatu
Ahopelto
Kesäapteekki
kuntoon
puh. 0400 939 289

Rakentaminen
SÄHKÖASENNUKSET
SUUNNITTELU JA TARVIKKEET
Aatu Ahopelto
puh. 0400 939 289

sahkoasennukset@aatuahopelto.fi
Sähköasennukset
Aatu
Ahopelto
Oy
Sähköasennukset
Aatu
Ahopelto
Riuttosentie 30, 63800
Riuttosentie
63800 Soini
Soini

ONTTOPOHJA OY
Veikko Ylätalo
Teeriperäntie 91
63890 HAUTAKYLÄ
Puh. 0400 267 455

LVI HIIPAKKA
Jouko 0400 266 488
Tuomas 040 572 9523
Soini

esim. vesipellit, erilaiset listat, piipun pellit ym.
Verkkokauppa: v-metalli.com

V-METALLI Olli Vuorenmaa
0400 368 635

HAKETUSURAKOINTIA
Hake- ja Koneurakointi
Välimäki Oy
0400 167 092 Pauli
0400 794 246 Markus

Uutisnuotan tilaaja!

Kun vaihdat
maisemaa, muistathan
ilmoittaa uuden
osoitteesi myös
meille!

ahtarinjarven.uutisnuotta@sss.inet.fi

tä. Venähdyksiin ja nyrjähdyksiin voi varata ensiavuksi pikakylmäpusseja.
Allergiakauteen kannattaa valmistautua jo varhain keväällä jos kärsii siitepölyallergioista. Allergialääkitys tehoaa parhaiten, kun se aloitetaan ennen kuin oireet ovat hankalat. Oireita voi lievittää
antihistamiinitableteilla,
nenäsumutteilla tai silmätipoilla.
Kesä saattaa muuttaa
myös vatsan toimintaa.
Grillauskausi lisää närästysoireita. Matkoilla kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Helpoin tapa on pitää mukana
pientä käsihuuhdepulloa.
Jos kuitenkin ripuli yllättää, on hyvä olla varalla ripulilääkkeitä ja suolaja nestetasapainon ylläpitämiseksi ripulijuomajauhetta. Maitohappobakteerit tasapainottavat mahan
toimintaa myös matkoilla.

Hoitoa
iholle

kolla. Punkkien häätöön
löytyy punkkisumutteita.
Myös lemmikit kannattaa suojata punkeilta, sillä voivathan niiden levittämät taudit olla vaarallisia.
Apteekissa on myynnissä
kissoille ja koirille punkkitartuntojen ennaltaehkäisyyn tarkoitettuja paikallisvaleluliuoksia ja punkkipantoja. Punkkien irrottamiseen iholta voi käyttää pinsettejä tai punkkirautaa.
Auringonotto ja uiminen
kuivattavat kesäihoa. Kotiin kannattaa varata koko
perheelle sopivaa kosteusvoidetta, jota voi levittää
iholle uinnin jälkeen.
Kesälomilla matkustellaan yleensä paljon. Matkapahoinvoinnista kärsiville löytyy apteekista pahoinvointia estäviä tabletteja. Mitä pidemmälle matkustat, sitä tärkeämpää on
varautua terveysriskeihin.
Hanki tarvittavat rokotukset ja lääkitykset ajoissa.

sahkoasennukset@aatuah
Kesään kuuluu aurinko. Iho kannattaa suojata riittävän korkeilla suojakertoimilla oman ihotyyppinsä mukaan. Auringon polttamalle iholle voi
käyttää hydrokortisonivoidetta. Jotkut lääkeaineet,
esimerkiksi eräät antibiootit, psyykenlääkkeet ja verenpaine- ja sydänlääkkeet
voivat aiheuttaa herkistymistä kuten ihottumaa auringonoton yhteydessä.
Myös silmät on muistettava suojata auringon UVsäteiltä.
Kesään kuuluvat myös
kyyt, hyttyset ja punkit. Kyynpureman, ampiaisen tai mehiläisen piston aiheuttaman voimakkaan allergisen reaktion
ensiavuksi käyvät hydrokortisonitabletit. Hyttysen
puremia voi lievittää kortisonivoiteella tai antihistamiinia sisältävällä pui-

Sähköasennukset Aatu Ahopelto
Riuttosentie 30, 63800 Soini

RAKENNUSPELLIT SOINISTA

040 535 0463

On aika laittaa kesäapteekki kuntoon kotona ja
mökillä.
Kesämökeillä ei kannata säilyttää lääkkeitä talven yli, sillä lämpötilan
vaihtelut ja kosteus heikentävät lääkkeiden säilyvyyttä.
Lääkekaapissa on hyvä
olla samoja peruslääkkeitä
ja ensiaputarvikkeita kuin
kotonakin, ainakin silloin,
jos mökki on kaukana lähimmästä apteekista. Terveysasemien aukiolot voivat olla rajoitettuja kesällä
ja tämä kannatta huomioida varsinkin reseptilääkkeiden osalta.
Kesällä tulee herkästi
hiertymiä ja haavoja, joten kaappiin tarvitaan varalle antiseptista liuosta
pienten haavojen puhdistamiseen sekä laastareita
ja sidetarvikkeita.
Palovammojen riski lisääntyy kesäisin. Niitä
varten lääkekaapissa kannattaa pitää voidesitei-

Kuninkaantuvan näyttelyt kutsuvat
Soini-seura ry:n omistamalla Kuninkaantuvalla
on talven aikana suunniteltu uusia näyttelyjä. Kuninkaantupa on nyt avoinna
neljättä kesää valmistumisensa jälkeen ja kävijämäärä jokaisena kesänä on ollut huomattava. Soini-seurassa ollaan tyytyväisiä siitä, että varsinkin kesäsoinilaiset sekä Soinin ulkopuolelta tulleet vierailijat ovat
antaneet tunnustusta laajamittaisista eri alojen näyttelyistä.
Viime kesänä vieraili
useita ryhmiä ja uusia ryhmiä odotellaan tänäkin kesänä, varsinkin, kun koronaepidemia tuntuu hellittävän.
Kuninkaantuvalla on
näyttelyjen lisäksi mahdollisuus tilata kahvitus kotileivonnaisineen ja kokoustiloja voi vuokrata edulliseen hintaan. Kokoussalissa on ajanmukaiset internet-yhteydet ja lisäksi videotykki sekä fläppitaulu.

Näyttelyt
Kuninkaantuvalle on tulossa kaksi uutta näyttelyä
entisten lisäksi. Jatkuvina ja
hieman muutettuina näyttelyinä ovat vanhojen apteekkitavaroiden esinenäyttely,
1950-luvun koululuokka,
entisajan kauppahuone lukuisine pikkutavaroineen
ja sotiemme 1918–1944 militaria -näyttely.
Kävijät voivat tutustua
aikakauden erilaisiin sotilasasuihin ja aseisiin. Nukkien päälle on rekonstruoitu soinilaisten talvisodan
JR 30:n rykmentin komentaja Armas Kemppi, I pataljoonan komentaja Jaakko
Sohlo, komppanianpäällikkö Yrjö Jylhä sekä lääkin-

Entinen tasavallan presidentti K.J. Ståhlberg ja vaimonsa Helsingin rautatieasemalla kyyditysmatkalta palattuaan 14.-16.10.1930. Vapautettiin Joensuussa.
täalikersantti Lauri Laasasenaho. Asut ovat ajaltaan.
Sota-ajan korsussa voi tutustua siihen, millaisissa
oloissa rintaman läheisyydessä majoituttiin. Esillä
on myös Lotta-Svärd asuja.

Planeetta-kuvat
Planeetta kuvat -näyttelyssä on esillä 16 A3 kokoista valokuvaa, jotka ovat
peräisin Oulun yliopistossa
sijainneesta Pohjoismaiden
ainoasta NASA:n planeettakuva-arkistosta.
Kokonaisuuteen k uluu peräti 8000 suurikois-

ta laadukasta paperikuvaa
1960-luvulta 1990-luvun
puoliväliin saakka. Järviseutu-seura sai lahjoituksena koko harvinaisen arkiston. Vastaavanlaisia arkistoja on koko maailmassa vain 16 kappaletta. Kuninkaantuvan näyttelyssä
on siis pieni halkileikkaus
näistä upeista planeettakuvista.

Lapuanliike ja
Isänmaallinen
Kansanliike
Lapuanliike perustettiin
1929 ja sen toiminta lak-

kautettiin jo 1932 Mäntsälän kapinan jälkeen. Toimintavuosina lapuanliike oli todella aktiivinen.
Liikkeen ensisijaisena tavoitteena oli kommunismin kitkeminen Suomesta. Lapuanliikkeen tunnetuimmat toimintatavat olivat kommunistien ja muiden vasemmistolaisten sekä myös liian maltillisten
porvareiden väkivaltaiset
sieppaukset sekä kyyditykset, joita kutsuttiin muiluttamiseksi.
Lapu a n lii k keen jatkajaksi muotoutui kesäkuussa 1932 Isänmaallinen Kansanliike. Toiminta
jatkui aina vuoteen 1944
saakka, jolloin liike lakkautettiin valvontakomission vaatimuksesta.
Näyttelyssä on esillä todella harvinaista materiaalia sekä kirjoittajan omista kokoelmista, että myös
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmista. Näistä mainittakoon
muun muassa 25 valokuvaa Lapuanliikkeestä sekä
Isänmaallisesta Kansanliikkeestä, paljon erilaisia
liikkeisiin kuuluvia esineitä, kirjallisuutta, julisteita
sekä lehtiä.
Ku nin kaant upa on
avoinna 21.6.– 6.8. klo
12.00 –17.00. Kesäkuussakin voi näyttelyyn tutustua varaamalla esittelyajan Lasse Autiolta lasse.autio@pp.inet.fi tai 040
5873161.
Kuninkaantuvalla on
myytävänä monenlaisia
tuotteita muun muassa käsitöitä, vanhoja opetustauluja, polkupyörän renkaita
ja kirjallisuutta.
Soini-lukemisto V ilmestyi syksyllä 2021 ja sitä on vielä saatavilla.
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Lehtimäen
ja Alajärven

Kesä 2022

Tervetuloa nauttimaan Alajärven kesästä

Alajärven kesä on täynnä
mahdollisuuksia ja erilaisia tapahtumia. Alajärven
kaupunki on seutukunnan
vetovoimainen, maakuntarajat ylittävä palveluiden ja
kaupankeskus. Alajärveltä
löytyy monipuolinen kaupanpalveluiden keskittymä, joka usein yllättää erikoisliikkeineen kauempaa
saapuvat vierailijat. Alajärvi on panostanut myös

kulttuuriin ja liikuntaan.
Alvar Aallon suunnittelemat lukuisat rakennukset kaupungintalosta alkaen vetävät vierailijoita aina Japania myöten. Tämän upean Aalto-keskuksen täydentää hieno sijainti
Alajärven rannalla, jonka
kruunaa Carl Ludvig Engelin suunnittelema hieno puinen kirkko. Aallon
arkkitehtuurin jälkeen voi

mennä ihailemaan taiteilija Eero Nelimarkan teoksia ja historiaa Nelimarkka-museoon, joka on Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo ja kesäisin siellä on
myös idyllinen ulko- kahvila Jemma.
Tulevan kesän yksi ehdoton kohokohta Alajärvellä tulee olemaan Rokulipäivät 1.-2.7.2022. Rokulipäivillä tulee olemaan
markkinatunnelman lisäksi paljon erilaisia tapahtumia. Tämän vuoden Rokulipäivät tarjoaa varmasti kaikille hienoja elämyksiä, joten älä jätä Rokulipäiviä väliin.
Kulttuurinautintojen ja
shoppailun jälkeen voi olla liikunnan vuoro. Alajärveltä löytyy todella monipuoliset tilat liikunnan
harrastamiseen. Viimeisen kymmenvuoden aikana olemme saaneet tänne
muun muassa uimahallin,

pallohallin ja monitoimihallin. Tämän lisäksi ulkoliikuntapaikat ovat myös
monipuoliset ja erityisesti Lehtimäen Valkealampi on tutustumisen arvoinen paikka.
Alajärven Ankkureiden,
Järviseudun Pallokerhon
ja Lehtimäen Jyskeen urheiluseurat mahdollistavat
useiden eri urheilulajien
harrastamisen paikkakunnalla. Satunnainen matkaaja voi vaikkapa käydä
ottamassa myös osaa iltarasteilla, jotka ovat olleet
hyvin suosittuja tapahtumia. Niihin on tullut osanottajia naapurikunnista asti ja onpa siellä nähty lajin kansallisia huippujakin
harjoittelemassa. Penkkiurheilijat voivat tulla jännittämään Alajärven Ankkureiden pesisotteluita Kitron stadionille.
Alajärvi tunnetaan myös
vesistöistään ja Alajärven

venesatama Isoniemessä toimii porttina Lappajärvelle. Vierestä löytyvät myös karavaanareiden
palvelut. Alajärvellä on
mahdollisuus veneilyyn
myös Alajärvellä ja Ähtärinjärvellä, joihin Alajärven kaupungin rajat ulottuvat. Melonnan harrastajat voivat tutustua usean kaupungin alueella kulkevaan noin 160 kilometriä pitkään Tervareittiin.
Syyttä aluetta ei kutsuta
Etelä-Pohjanmaan järviseuduksi.
Alajärven kesään kuuluvat myös kesäasukkaat.
Alajärvi on yksi EteläPohjanmaan suurimmista
kesäasuntopaikkakunnista. Alajärven lisäksi Alajärveltä löytyy lukuisia
muita vesistöjä kuten Lappajärvi ja Ähtärinjärvi. Tämän lisäksi lukuisia muita
pienempiä järviä, lampia ja
jokia, jotka tarjoavat hie-

not puitteet mökkeilylle.
Haluan toivottaa kaikki kesäasukkaat tervetulleeksi Alajärvelle ja nauttimaan kaikista kaupungin
palveluista ja tapahtumista
kesän aikana. Samalla haluan toivottaa tervetulleeksi myös satunnaiset vieraat
Alajärven tapahtumarikkaaseen kesään.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille alajärveläisille, kesäasukkaille ja vieraille oikein aurinkoista ja
rentouttavaa kesää! Alajärven tapahtumista saat
lisätietoa Alajärven kaupungin kotisivuilta www.
alajarvi.fi ja lisäksi www.
visitalajarvi.fi. Seuraa
meitä myös Facebookissa
ja Instagramissa @Alajärvenkaupunki.
Vesa Koivunen
Alajärven
kaupunginjohtaja

Kesä tulla tupsuttaa

222 vuotta

pitäjänä itse nautin, kun
saan olla mukana tarjoamassa asiakkaille mukavia kesämuistoja hyvän ruuan merkeissä.
Yrittäjän sydäntä lämmittää asiakkaiden määrien lisääntyminen kesällä, mutta tuona vilkkaana
aikana, on tärkeää pitää
myös omasta jaksamisesta huolta. Harvoin yrittäjä pystyy ja malttaa pitää vapaata tai lomaa silloin, kun asiakkaita riittää. On kuitenkin omasta
toimeentulosta kyse.
Terve järki on tässä
kohdalla kuitenkin oiva työkalu. Tulee muistaa, että ympärillä on paljon osaavia ihmisiä, eikä
kukaan ole työelämässä
täysin korvaamaton. Tämä on totta niin yrittäjän,
kuin tavallisen työntekijänkin kohdalla. Me suomalaiset saamme jo äidinmaidon mukana sen
opin, että työtä tehdään
ja että sehän tehdään kunnolla. Olemme samalla
ylpeä, mutta nöyrä kansa.
Joskus on kuitenkin
hyvä pysähtyä miettimään, että mikä on tärkeää omassa elämässä; mitkä ovat sinun arvosi. Perhe, terveys, hyvinvointi,
raha, rakkaus, työ? Kaikkien arvot eivät ole samanlaisia, eikä tarvitsekaan olla. Tärkeintä on,

Juhlassa muistetaan
mennyttä – menneiden
sukupolvien työtä sekä
Jumalan varjelusta ja johdatusta. Samalla katsotaan myös tulevaan. Menneisyyden muistaminen
ei ole vain menneisyyttä varten. Historian tunteminen on oppimista ja
tulevaisuutta varten.
Me emme elä menneessä, eikä meidän pidä sinne
yrittääkään – mutta sieltä
on hyödyllistä nostaa hyviä ja huonoja esimerkkejä opittavaksi tähän päivään ja huomiseen.
Me emme ole tulleet tänne tyhjästä, vaan
olemme pitkän historian
tulos. Emmekä edes tulos, vaan yksi vaihe, joka osaltaan muodostaa
rakennusaineen meidän
jälkeemme tuleville. Meidän tehtävämme on siirtää eteenpäin se hyvä, mitä me olemme saaneet.
Tämän lisäksi me välitämme tiedostaen tai
tiedostamatta eteenpäin
myös niitä taakkoja, mitä
olemme saaneet menneiltä polvilta, samoin kuin
niitä, mitä itse keräämme
matkan varrella.
Tämän vuoksi tarvitaan Jumalan armoa ja
varjelusta menneisyydessä, nykyisyydessä ja
tulevaisuudessa. Tämän
vuoksi meillä on kirkko.

Kevään ja kesän saapuessa mieli ja kroppa virkistyy. Suomen kansa herää horroksestaan ja lähtee liikkeelle. Pitkän ja
pimeän talven tasapainona saamme nauttia valoisasta ja joskus jopa lämpimästä kesästä. Monelle
ihmiselle kesä on lomailun aikaa. On mahdollisuus matkustaa, rentoutua, mökkeillä ja harrastaa.
Yrittäjälle kesä on
usein lomailun sijaan sitä vilkkainta toiminta-aikaa. Liikkeellä on paljon
asiakkaita, jotka kaipaavat ruokaa, majoitusta ja
palveluita. Grillikahvilan

että tunnistaa ne omansa.
Sen jälkeen kannattaa
tarkastella, elääkö omaa
elämäänsä omien arvojensa mukaan. Onko aikaa perheelle? Meneekö
työ kaiken muun edelle?
Entä tuleeko oma hyvinvointi jätettyä tärkeysjärjestyksessä liian kauas?
Elämän laatu kärsii, jos
ajelehdimme kauas omista arvoistamme.
Osana jaksamista ja
omaa hyvinvointia on se,
kuinka ottaa ne omat tärkeät asiat huomioon elämässään. Ettei niitä kiireen ja melskeen keskellä unohda ja päästä liian
etäälle omasta arjesta. Itse tein aikanaan täyden
käännöksen työelämässäni, kun lähdin yrittäjäksi.
Nyt saan kuitenkin tehdä työni niin, etten joudu taistelemaan arvojani
vastaan.
Toivon, että teistä jokainen saa tänäkin kesänä viettää aikaansa itselle tärkeiden asioiden parissa. Oli se sitten perhe,
ystävät, jokin harrastus,
rakas ihminen tai vaikka
matkailu. Muistakaa huolehtia myös omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
Kesäterveisin
Leena Tynjälä
Lehtimäen Yrittäjät

Lehtimäen kirkko täyttää
tänä vuonna 222 vuotta. Alun perin juhlaa oli
tarkoitus viettää vuonna
2020, jolloin kirkko olisi täyttänyt pyöreät 220
vuotta. Sitten tuli korona ja kaikki meni uusiksi.
Ensimmäinen ajatus oli
siirtää juhlaa vuodella,
mutta 221 ei kuulostanut
millään lailla erityiseltä.
Sen sijaan 222 kuulosti.
Niinpä päätimme siirtää juhlaa vielä vähän ja
panostaa tähän vuoteen.
Lehtimäen kirkossa on
tänä vuonna järjestetty ja
järjestetään erilaisia tapahtumia koko vuoden
ajalle. Varsinainen juhlaviikko sijoittuu kesäkuun
puoliväliin, jolloin kannattaa olla liikkeellä Lehtimäen kirkon seutuvilla.

Me emme juhli kirkkoa
itse rakennuksen vuoksi.
Me juhlimme sitä, että sanoma Jeesuksesta on ollut
tunnettu täällä jo kauan.
Me juhlimme sitä, että
täällä on voitu kokoontua
yhteen rukoilemaan, laulamaan ja kuulemaan Jumalan sanaa Raamattua.
Me kiitämme varjeluksesta ja johdatuksesta menneiden polvien aikana. Ja koska Jumala on
muuttumaton, se tarkoittaa myös sitä, että häneen
voi luottaa tänä päivänä
ja huomennakin. Hän on
auttanut, auttaa ja tulee
auttamaan loppuun saakka.
Hän on pelastanut, pelastaa ja tulee pelastamaan aina viimeiseen
päivään asti. Ja kirkko
on täällä, että tämä sanoma Jeesuksesta voisi
edelleen kuulua lähellä ja
kaukana.
Me emme ole täällä itseämme varten, vaan toisiamme varten. Ja meidän tehtävämme on välittää se sanoma Jeesuksesta, jonka me olemme itse saaneet, myös tuleville polville.
Terho Kanervikkoaho
kappalainen
Lehtimäen
kappeliseurakunta
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Kauneus ja terveys
Hyvinvointituotteet
ja -palvelut

Anne

• Kosmetologin palvelut
• Jalkahoidot kotiin/laitokseen
• Herkälle iholle kehitettyä
luonnonkosmetiikkaa

Lehtimäki
puh. 050 493 6774
Ti–pe 10–17, la 9–13,
maanantaisin suljettu

Kauneus- ja jalkahoitola

HELAHOITO
044-5384 191

Helena Kytölä
Keskustie 4, Lehtimäki

HOIVA- JA KOTIAPU SIRPA

Jalkojen hoitoa
• kotiin • laitoksiin

Sirpa Keisanen
040 5548 386

Jalkojenhoidon ammattitutkinto AMT

ALAJÄRVEN LÄÄKINTÄVOIMISTELU OY
T. Puoliväli
Keskuskatu 10, Puh. 044 558 5646

• Fysikaaliset hoidot, hieronta
• AKUPUNKTIOHOIDOT
SOITELLAAN!

Uimarannat houkuttelevat
kuumina kesäpäivinä
Uimarannat houkuttelevat
luokseen kuumina kesäpäivinä. Lehtimäeltä löytyy useita paikkoja pulahtaa vilvoittavaan veteen.

Kätkänjärvi
Kätkänjärven uimaranta sijaitsee kauniilla paikalla Länsikylässä, Kätkänjärven rannalla. Siellä on huussit, pukukopit,
veneenlasku- ja makkaranpaistopaikka. Ranta on
melko pieni ja vähän kivikkoinen, mutta siitä on
upeat maisemat koko järvelle.
Uimaranta on Länsikyläntien varrella Lehtimäeltä tullessa oikealla puolella. Sillankupeesta löytyy
hyvä paikka heittää virveliä ja onkia. Pieni parkkipaikka sekä pukukopit sijaitsevat aivan tien vieressä. Huussi oli rakennettu
rannasta katsottuna tien
vastakkaiselle puolelle.
Makkaranpaistoa varten
puita löytyi viereisistä pukukopeista. Kätkänjärvelle oli tehty parkkipaikalta

mainio laskupaikka veneitä varten.

Kangaslampi
Kirkonkylällä sijaitseva
Kangaslammen uimaranta on suosittu kesänviettopaikka. Siistin rannan pitkällä laiturilla on mukava
ottaa aurinkoa tai vaikkapa kalastaa, jos muita uimareita ei ole paikalla.
Kangaslammen uimaranta on lapsiystävällinen.
Ranta on hitaasti syvenevä
ja hiekkapohjainen, joten
pientenkin lasten kanssa
rannalle on mukava tulla.
Rannalla on poikkeuksellisen pitkä laituri, siistit
pukukopit ja WC. Lisäksi pelastusrengas ja -köysi löytyy. Kangaslammen
uimaranta on teknisen toimen hallinnassa ja hyvin
hoidettu.
Kangaslammen uimarannalle on helppo löytää.
Lehtimäen Kirkonkylän
risteyksestä ajetaan Töysän suuntaan puoli kilometriä, josta käännytään
Nevantakasentielle. Ne-

vantakasentieltä käännytään Kangaslammentielle,
jossa ranta on.

Valkealampi
Lehtimäen Valkealampi on tunnettu ja perinteikäs matkailualue. Valkealammen lappimainen
luonto kangasmaastoineen
tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet nauttia niin
luonnosta ja liikunnasta,
kuin uusista palveluistakin. Alueella on kilometreittäin patikka- ja hiihtoreittejä, sekä nykyisellään
myös kivoja maastopyöräreittejä.
Alueella sijaitsee useampi kota ja laavu evästelyä varten. Osa näistä on
hiihtostadionin äärellä, osa
reittien varrella ja osa Valkealammen rannalla uimapaikan läheisyydessä. Uimarannalla on myös pukukopit.
Valkealammen matkailukeskus sijaitsee Alajärvellä välillä KuortaneLehtimäki noin kolmen kilometrin etäisyydellä pää-

tieltä. Valkealammen tienhaaraan on Kuortaneen
Mäyryn risteyksestä matkaa noin 15 kilometriä ja
Lehtimäen Kirkonkylän
risteyksestä noin kaksi kilometriä.

Suninsalmi
Suninsalmi Lehtimäen Rannankylässa on oiva paikka viettää kesäpäivää. Alueelta löytyy uimarannan lisäksi venelaituri, rantasauna, minigolfrata, bech volley -kenttä, matonpesupaikka ja kahvila.
Suninsalmen uimarannan vesi on tehdyissä tutkimuksissa todettu erinomaiseksi. Tutkimustulokset ovat nähtävillä uimakopin seinällä ja Rannakylän kyläyhdistyksen ilmoitustaululla. Uimaranta on
noin 40 metriä pitkä ja vesi
syvenee nopeasti rannasta.
Vedensyvyys on parhaimmillaan noin kaksi metriä.
Ranta-alueella on myös
rantasauna, jota voi vuokrata myös avantouintikaudella.

TUURIN

APTEEKKI
AVOINNA
MA-PE 9-19
LA 10-18, SU 12-18
PUH. 040 181 7045

LEHTIMÄEN

TÖYSÄN

APTEEKKI APTEEKKI
AVOINNA

AVOINNA

MA-PE 9-16.30

MA-PE 9-16.30

PUH. 040 543 6045

PUH. 040 154 7045

Erikoisliikkeet

Ravitsemus ja vapaa-aika

Alajärven Pikasuutari
•
•
•
•
•

Ovi- ja postilaatikkokilvet
Talonumerot
Ajonestoavaimet
Avainpalvelu
Vyöt/lompakot

Tervetuloa!
0400
Maxin kauppakeskus

•
•
•
•
•

569 771

Taloushallintoja toimistopalvelut
Neulotut ja virkatut
tuotteet myös tilauksesta.

Tuija Alatalo

Myös

TILAUSLEIVONTAA

Ma–pe 10–16

Luotettavat ja ammattitaitoiset
kukka- ja hautauspalvelut
sekä hautakivet ja entisöinnit
Järviseudun alueella

puh. 040 507 2568
langatkasissa@gmail.com
www.langatkasissa.fi

Kahvila

Pölypussit
Nahanhoitoaineet
Kengänkorotukset
Pohjalliset/Kengännauhat
Vetoketjut

06 557 2178
Välikatu 6, Alajärvi · www.laukkosen.fi
Ma-pe 9–17, La 9–14, Su ja ilt. itsepalvelu

Rannankyläntie 1,
63500 Lehtimäki
puh. 0400 909 004

Avoinna joka päivä
Tarkista aukioloajat
Facebookista tai
Google mapsista!
Juhannusaattona ja
Juhannuspäivänä
SULJETTU!

Grilliruokia

• Myös gluteenittomia
•Seuraa tarjouksia
facebookissa

Veikkauspiste

Tervetuloa!

Raikas ja kesäinen
FETA-PARSASALAATTI
-fetaa
-salaattia
-kurkkua
-mansikoita
-tomaattia
-kevätsipulia
-vihreää tankoparsaa
-pinjansiemeniä
Keitä parsaa n. 4 minuuttia kiehuvassa
vedessä, siivilöi ja ripaus suolaa päälle.
Paahda pinjansiemenet pannulla.
Lisää muut aineet palottuna kulhoon ja raikas
salaatti on valmis pöytään!

Lehtimäen ja Alajärven kesä 2022
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Tapahtumia moneen makuun

Autoilu ja huolto
KULJETUS ja KONETYÖT RANTALA OY
Jätehuolto, likakaivojen tyhjennys.
Traktori- ja kaivinkonetyöt.
Puh. 0400 869 524 Rantala Raimo
Puh. 040 592 1152 Rantala Jussi

KAIVINKONE/
TRAKTORITYÖT

AARNO
LAUKKONEN

P. 0400 368 545
Hernesmaan Auto ja Osa Ky
Keräämme ja ostamme

Yleisurheilukoululaiset liikkuvat jälleen Rannan kentällä tänä kesänä.
Lehtimäen kesässä nautitaan monenlaisista tapahtumista. Tapahtumat koetaan
tärkeiksi varsinkin nyt, kun
koronapandemia on pitänyt
ihmiset erossa toisistaan jo
muutaman vuoden.
Lehtimäen Ränkiviikkoa on alustavasti suunniteltu pidettäväksi 4.-11. heinäkuuta. Viikon aloittavassa maanantain ohjelmassa
on avausluento, jossa kuullaan Heikki Honkolan luennoimana ”Sakastin seinän salat”.
Maanantai-iltana hypätään polkupyörän selkään
perinteisen kesäillan pyöräilyn merkeissä. Pyöräily
lähtee liikkeelle Kirkonkylän nuorisoseuralta.
Tiistaina 5. heinäkuuta järjestetään jo viime kesästä tutuksi tullut perinnepäivä Lehtimäen nuorisoseuralla. Tänä vuonna tapahtuma toteutetaan kahvilatyyppisesti ja siellä on
mahdollisuus päästä ihastelemaan vanhoja esineitä.
Illalla kello 18 kokoonnutaan Eläkeliiton Lehtimäen
yhdistyksen järjestämään
yhteislauluiltaan Lehtimäen opiston pihapiirissä.
Keskiviikkona luvassa
on Ränkibingo kohtaamispaikka Ikioman järjestämä-

nä. Bingo järjestetään Lehtimäen Keskikylän nuorisoseuralla. Illalla kello 18
alkaen fiilistellään suositun Fagerkullafestien tahtiin Fagerkullan pappilassa
Kirkonkylällä.

Huipennuksena
markkinat
Torstaina 7. heinäkuuta voi osallistua Lehtimäen
Urheilukalastajien järjestämään laituripilkkiin. Laituripilkki järjestetään Suninsalmella iltapäivällä. Illalla
kello 18 Valkealammen lavalla järjestetään Kepeitä
lauluja kesäiltaan -tapahtuma. Illan musiikista vastaavat Jari Mäenpää ja kumppanit.
Ränkiviikon perjantaina on mahdollisuus osallistua Eläkeliiton Lehtimäen
järjestämään hautausmaakävelyyn uudella hautausmaalla. Hautausmaakävely aloitetaan kello 13, jonka
jälkeen on Jari Mäenpään
musiikkihetki kirkossa.
Illalla saatetaan järjestää vielä uudelleen maanantaina järjestetty Heikki
Honkolan luento, että myös
työssäkäyvät pääsevät sen
kuulemaan.
Viikko huipentuu perin-

teisiin Ränkipäivä -markkinoihin, jotka järjestetään
lauantaina 9. heinäkuuta Keskikylän nuorisoseuran piha-alueella ja sisällä. Markkinat alkavat kello
10 ja luvassa on muun muassa torimyyjiä, palkitsemisia sekä omaa ohjelmaa
lapsille.
Markkinoiden juhlapuhujana kello 12 alkaen toimii Anne Murto. Hänellä on vahva lehtimäkeläinen tausta ja nykyisin hän
toimii matkailuyrittäjänä
Kuusamossa.
Ränkipäivämarkkina iltana laitetaan jalalla koreasti, sillä Mäkihallilla järjestetään tanssit.

Kotiseuturakkautta
ja liikuntaa
Ränkiviikon päätteeksi
vietetään jo vahvaksi perinteeksi muodostunutta kotiseutupäivää. Päivä aloitetaan Suokonmäen kotiseututalolla järjestettävällä jumalanpalveluksella kello
13. Tämän jälkeen nautitaan kirkkokahveista ja kotiseutujuhlasta. Päivän järjestelyistä vastaa Lehtimäki-seura.
Ennen Ränkiviikon alkamista juhlitaan viime vuon-

na 100 vuotta täyttänyttä
Lehtimäen Osuuspankkia.
Juhlat oli tarkoitus järjestää jo viime vuonna, mutta
korona sotki jälleen suunnitelmat.
Nyt näyttää siltä, että juhlat saadaan pidettyä
lauantaina 2. heinäkuuta
Keskikylän nuorisoseuralla. Päiväjuhlien lisäksi illalla on mahdollisuus käydä pyörähtelemässä Mäkihallilla järjestettävissä
tansseissa.
Lehtimäen Jyskeen järjestämä lasten yleisurheilukoulu starttaa Lehtimäen Rannan kentällä keskiviikkona 15. kesäkuuta kello 19-20. Kentällä liikutaan
leikin varjolla aina keskiviikkoisin samaan aikaan
20. heinäkuuta asti.
Yleisurheilukoulu on
osallistujille ilmainen ja se
on tarkoitettu lapsille aina
viidestä ikävuodesta ylöspäin.
Lehtimäen Jyske järjestää myös jalkapallotoimintaa Keskikylän jalkapallokentällä kesän ajan.
Lehtimäen kirkko viettää juhlavuotta tänä vuonna täytettyään 222 vuotta.
Juhlavuoden ympärille on
suunniteltu monenlaista tapahtumaa.

ROMUAUTOJA

Saab - autoista paras hinta! Nouto tarvittaessa.
KIRJOITAMME ASIANMUKAISET
ROMUTUSTODISTUKSET

puh. 0400 666 248
Livonmäentie 50, Hernesmaa
www.hernesmaanautojaosa.net

Taksi

Juha-Petri Jokiaho
TILAUSAJOT
LINJA-AUTO 1 + 22
• Pyörätuolivarustus

0400 184 195

Rakentaminen ja kiinteistöt
Keittiöt, kylpyhuoneet, kaapistot, välitilalevyt
– Toiveittesi mukaan suunniteltuina!

Paikallinen sähköyhtiösi
Sähkön siirto

Seppälä Ky
Lehtimäki, puh. 050 337 3345

Sähkön myynti jakelualeen asiakkaille
Peräläntie 3 63510 Lehtimäki kk
0400 813 596
www.lehtimaensahko.fi
www.facebook.com/lehtimaensahko

SAHAPUUTAVARALIIKE
Paavola & Poika Oy

Puutavaraa rakentamiseen
Saukonkyläntie 1413, Länsikylä, puh. 040 5513 818, 0400 566 116
Sähköp. marjaliisapaavola1@gmail.com

NUOHOOJA

T:mi H. VÄHÄSOINI
040 931 0535

tmi.hvahasoini@gmail.com

TAPSARAN Ky
0400 491 982

Metallin koneistus.
Hydraulitarvikkeet ja komponentit.
KRÄNZLE painepesurin valtuutettu huolto.
Tapani Rantakangas, Rantakankaantie 669,
63500 Lehtimäki. tapsaran@nic.fi
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100 taulun galleria tuo hymyn huulille

Lehmälle ja possulle uusi elämä
KESÄTAPAHTUMIA ALAJÄRVEN SEURAKUNNASSA
JA LEHTIMÄEN KAPPELISSA v. 2022
Jumalanpalvelukset
Alajärven kirkossa klo 10 ja
Lehtimäen kirkossa klo 13.
Tiekirkko auki Alajärvellä 13.6.19.8.2022 su-pe klo 11-18 ja la
klo 11-16, aika ajoin kuuntelija kirkossa, keskiviikkoisin 15.6.27.7. klo 12 musiikkihetket kirkossa, kahvit Kirppis Olotilassa ja
pappi hautausmaalla.
Tiekirkko Lehtimäellä auki
13.6.-12.8.2022 ma-pe klo 11-16.
Lähetysjärjestöt saattavat järjestää omaa toimintaa Alajärvellä ja
Lehtimäellä, seuraa kirkollisia.
Kesä 2022 Alajärven seurakunta:
Diakonian Kirppis
auki keskiviikkoisin klo 10-17,
kahvit Olotilassa. Keskikesällä
22.6.-10.8. aukiolo klo 10-14
(vk 25-32). Muina aikoina asiointi
diakoniatyöntekijä Marja-Terttu
Akonniemi p. 044 3271119.
Helatorstai 26.5. klo 17 Majataloilta kirkossa, Nina Åströmin
konsertti.
Juhannusseurat kirkkonurmella
aattona 24.6. klo 18, messu, musiikkia ja makkara-, mehu- ja
kahvitarjoilu vapaaehtoiseen
hintaan, järjestää lähetys- ja aikuistyö.
Rokulipäivät Alajärvellä 1.-2.7.
torilla. 1.7. illalla konsertti, info
myöhemmin.
Sunnuntaina 3.7. klo 18 Tommi
Niskalan ja Hannakaisa Nyrösen
konsertti kirkossa, kerätään kolehti seurakunnan diakoniatyön
kautta paikallisten ukrainalaisten
avustamiseen.
Tiekirkon keskiviikon musiikkihetkissä alk. 15.6. ja päättyen
27.7. klo 12 mukana mm.
Eeva-Liisa Kolonen (15.6.), Marko Isolehto (22.6.), Tiemestarit
trio, Kimmo Niskala (29.6.), Leena Pesu (6.7.), Siru Pitkänen, viulu ja Ismo Pitkänen, urut (13.7.),
Maarit Hosionaho, urut (20.7.),
Virsilaulutilaisuus (27.7.). Hetkissä kerätään kolehti seurakunnan
diakoniatyön kautta paikallisten
ukrainalaisten avustamiseen.
Sunnuntai 14.8. Tuomasmessu
kirkossa klo 10.
Alajärven Evankeliumijuhla sunnuntai 21.8. alk. klo 14 kirkossa,
kahvit seurakuntatalolla, Siionin

Kanteleen lauluseurat klo 15.30.
Sunnuntaina 28.8. klo 10 Seurakuntalaisuuden kiitosjuhla kirkossa ja lounas seurakuntatalolla.
Junioreille: Donkkis Big Night (16 lk) Alajärven seurakuntatalolla
ke 25.5. klo 18.00-20.00.
Junior-leirit Suvirannassa 11-14
-vuotiaat leireilee 20.-22.6. ja
ekaluokan aloittavat
10- vuotiaat leireilevät 22.-23.6.
Leireille ilmoittaudutaan toukokuun aikana.
Kesä 2022 Lehtimäen kappeliseurakunta:
Perjantai 10.6. Kotiseutupäivän
jumalanpalvelus klo 13 Suokonmäellä.
Lehtimäen kirkko 222 vuotta:
juhlaviikko sunnuntai 12.6. Majataloilta kirkossa klo 13, keskiviikko 15.6. historiikkiesitykset
kirkossa klo 14, 16 ja 18, väliajoilla kahvit ja juhlajumalanpalvelus sunnuntaina 19.6. klo 13 kirkossa.
Kesäillan kirkot 16.6., 30.6.,
14.7., 21.7. ja 28.7. klo 18, seuraa kirkollisia.
Ke 6.7. Fagerkullafest 2022 vanhan pappilan miljöössä klo 18,
Kirkonkyläntie 219, Lehtimäki
Perjantai 8.7. hautausmaakävely klo 13 ja pieni musiikkihetki
kirkossa.
Junioreille: Donkkis Big Night (16 lk) Lehtimäen seurakuntakodilla pe 17.6. klo 18.00-20.00.
www.alajarvenseurakunta.fi
Kotikirkon kanava kesätauolla
2.6.-17.8.2022 välisen ajan Järviradiossa.

Valoisaa ja levollista
kesää 2022

Alajärven seurakunta
Lehtimäen
kappeliseurakunta

Tilitoimistot/Kiinteistönvälitys

PUUTILI KY
Lehtimäki
0400 567 359
posti@puutili.fi
www.puutili.fi

KIRJANPITOPALVELU
• maatiloille
• yrityksille ja yhdistyksille

METSÄTILA

METSÄTILA

ISÄNNÖINTIPALVELU

METSÄTILA
• Kiinteistönvälitys
• Metsätila-arviot
METSÄTILA
• Kaupanvahvistus
www.metsakaupat.fi / p. 040 5789 424

Lehtimäen Keskikylässä entisessä ”Mailan kaupan” liiketilassa vuoden
2019 syksystä toiminut
100 taulun galleria Lehtimäki on antanut lehmille ja possuille uuden mahdollisuuden elämään. Tämä juontaa juurensa taiteilija Esa Leppäsen aikaisempaan työelämään.
– Toimin työelämässä lihamiehenä, joka joutui paloittelemaan lehmiä
ja possuja työkseen. Välillä oli suurempia ja välillä
pienempiä eläimiä. Nyt,
kun elämme anteeksipyytämisen ja hyvittämisen
aikaa, päätin antaa heille
uuden elämän kestävämmästä aineesta valmistettuna, taiteilija Esa Leppänen kertoo.
– Possut ja lehmät ajavat moottoripyörillä, mopoilla sekä polkupyörällä ja harrastavat milloin
mitäkin. Lehmien teko on
viime aikoina ollut hiljaisempaa ja tänä talvena ja
keväänä olenkin yrittänyt
palata siihen.
Leppäsellä on Lehtimäen gallerian lisäksi taidegalleria myös Kuusamossa. 100 taulun galleria
avattiin siellä kesällä 2017.
– Molemmat galleriat
ovat avoinna tänä kesänä, mutta koska yksi ja sama mies huolehtii molemmista, niin toinen on aina kiinni, kun toinen on
avoinna. Lehtimäellä galleria on avoinna ainakin
Ränkiviikolla perjantaina
ja lauantaina. Muita aikoja mietin vielä.

Muutto
Lehtimäelle
Esa Leppänen kertoo
muuton Kuusamosta Lehtimäelle tapahtuneen aivan käytännön syistä.
– Äitini asuu Nokialla ja kävimme katsomassa häntä aina kerran kuukaudessa. Kun hänelle alkoi tulla ikää, mietimme,
että voisimme asua vähän
lähempänä heitä. Niinpä

Esa Leppänen kertoo tämän lehmän ajelleen Lehtimäen gallerian näyteikkunassa ihan alusta lähtien.
aloimme etsiä sopivaa taloa täältäpäin.
– Tämä Mailan kaupan
kiinteistö ja talo sopivat
hyvin meille ja nyt voimme käydä katsomassa äitini perään viikoittain, jos
olemme täällä Lehtimäellä. Myös vaimoni vanhemmat asuvat täälläpäin.
Leppäsen töitä pääsee
ihailemaan tänä kesänä
omien gallerioiden lisäksi
Naivistit Iittalassa -näyttelyssä, joka on avoinna
elokuun loppuun saakka,
Hämeenlinnan Pirttikoskella Cafe Navetassa järjestettävässä näyttelyssä
sekä Harjavallassa, Emil
Cedercreutzin museossa
järjestettävässä naivistisessa näyttelyssä 10. heinäkuuta saakka.
– Omat näyttelyni ja toiminta gallerioissa keskittyy enemmän kesään, jolloin ihmisiä liikkuu ja toiminta on mielekkäämpää.
Talvet ovat hiljaisempia ja
keskittyvät lähinnä uusien
teoksien luomiseen.
– Tarkoitus olisi saada ainakin yksi ulos sijoi-

tettava teos valmiiksi joka kevät, mutta kahdessa
paikassa touhuaminen vie
aikaa ja aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.
Viimeiseksi val mist ui
possu, joka ajaa alkoholikäyttöisellä moottoripyörällä. Se toimii ihan punaviinilläkin, joten koskenkorvaa ei välttämättä tarvita. Jokaiseen teokseen
liittyy jokin idea, josta se
saa alkunsa. Joskus ideat
ovat hyviä, välillä keskinkertaisia.

Lehmät
liikkuvat
Leppänen kertoo, että koko Lehtimäellä olonsa aikana hänellä on ollut
motoristikausi menossa.
Moottoripyörien selässä
nähdään useimmiten lehmä.
– Elukat ovat ajelleet
moottoripyörillä nyt pari vuotta. Lehmät ovatkin
täällä löytäneet parhaiten uuden kodin – kiitos
ostajien mielikuvituksen
rikkauden. Tilaustöitäkin
olen tehnyt jonkin verran,
usein esimerkiksi pyöreitä
täyttävälle halutaan tilata
jokin erityinen teos.
– Tilaustyöt ovat aina
hieman paineita aiheuttavia, sillä koskaan ei tiedä,
onko valmis teos juuri sellainen, mitä ostaja ajatteli
sen olevan – tai edes sinne päinkään. Mutta näistäkin teoksista on pidetty,
joten mielikuvitusta ostajilla riittää.
– Hevosia en ole koskaan yrittänyt tehdä. Ne
ovat niin jaloja eläimiä,
että mustaa oria on vaikea
saada näillä materiaaleilla tehtyä. Mustavalkoisesta pyöreästä teoksesta tietää, että se on joko lehmä
tai dalmatialainen.
Näyteikkunat ovat gallerian mainos ja ikkunaostosten tekeminen varsin
edullista.

– Yritämme pitää näyteikkunat mukavina, että
niitä on kiva käydä katsomassa, kun emme ole aina paikalla. Myös kirppisikkuna on edelleen omalla paikallaan.

Tarina teosten
takana
Esa Leppänen kertoo jokaisen teoksen saavan alkunsa jostain ideasta. Joskus teoksen takana on tarina, joka jatkaa elämäänsä niin kauan, kun se asustelee galleriassa. Kaikille
teoksille annetaan jokin
nimi.
– Lehtimäen gallerian
näyteikkunassa on ollut
alusta saakka moottoripyörällä ajava tukeva lehmä. Se on hyvin erikoinen
ja henkilökohtaisesti tärkeä minulle. Siinä kaikki
meni nappiin – muotoilutyössä ei tarvinnut tinkiä
mistään. Se on klassinen
kouluesimerkki lehmämotoristista.
– Se oli Naivistit Iittalassa näyttelyssä vuonna
2018, mutta sieltä se ei lähtenyt joko kokonsa tai hintansa puolesta maailmalle.
Se on ollut näyteikkunassa eriväriset huivit kaulassaan, odottaen vielä omaa
tehtäväänsä pitäen kynttilää vakan alla.
– Se ei ole antanut periksi, vaan puhkuu intoa.
Myös Kuusamon galleriasta löytyy niitä erityisen tärkeitä teoksia, jotka
eivät tule koskaan lähtemään maailmalle.
– Kuusamosta löytyy
pari teosta, joissa on lappu: Ei myynnissä. Nämä
ovat alkuajoilta. Toinen
on niin hyvä, ettei siitä ole
malttanut luopua ja toinen niin huono, ettei kukaan halua sitä. Siksi se on
muuttunut niin tärkeäksi.
– Kyllä niihin kiintyy,
kun niitä muutaman vuoden katselee.

Ähtärin kesä 2022

Ähtärin

11

Kesä 2022
Tervetuloa ”normikesä”

Ellen aivan väärin muista,
olen kirjoittamassa Ähtärinjärven Uutisnuottaan
kymmenettä kesätervehdystäni Ähtärin kaupunginjohtajana. Tällaisessa vuotuisessa perinteessä
”piilee mahdollisuus” toistaa vuodesta toiseen kovin

saman sisältöisiä asioita.
Muistan aiempina vuosina kirjoittaneeni ainakin
sotesta, Ähtärin runsaasta kulttuuri- ja vapaa-aikatarjonnasta, pandoista, koronasta jne. Sodasta
sen sijaan en ole kirjoittanut, enkä aio kirjoittaa siitä tälläkään kertaa, vaikka
Ukrainan sota omat vaikutuksensa Suomeen ja Ähtäriin heijastaakin.
Kaksi edellistä kesää
jännitettiin, kuinka korona hallitsee suomalaisten
kesänviettoa, nyt jännitetään koronan lisäksi, kuinka Ukrainan sota ja mahdollinen myönteinen Natokanta näkyvät kesäisessä
arjessamme. Edellä kirjoitetun pohjalta lienee paikallaan toivoa ja toivottaa
tervetulleeksi ”normike-

sä” ilman rajoitteita ja pelkoa konflikteista tai jostain vakavammasta.
Vaikka elämme maailmanlaajuisesti monella tapaa odottavaa aikaa, Ähtärissä ei ole jääty odottelemaan. Työpöydällä ovat
koulujen (perusopetuksen oppimisympäristö ja
toisen asteen kampuksen)
suunnittelu ja rahoitusratkaisut, ja myös uimahallikysymys tulee saattaa päätökseen. Perusopetuksen
oppimisympäristön ja uimahallin rakentamisen sekä rahoitusjärjestelyjä koskevat pykälät ovat valtuustomme käsittelyssä 30.5.
pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.
Vähintäänkin mielenkiinnolla odotan uusia
ulostuloja vireillä olevis-

Elinvoimakuntia ja
hyvinvointialueita

Hyvää alkanutta kevättä.
Kuluneen talven aikana historiamme suurin
muutos julkisella puolella käynnistyi, kun hyvinvointialuevaalit järjestettiin ja hyvinvointialueen
organisointi on täydessä
vauhdissa.
Meille kuntalaisille se
tarkoittaa sitä, että kaupunkimme verotuloista siirretään suurempi
osa hyvinvointialueille ja
kunnan rooliksi jää tuottaa sivistys- ja hyvinvointipalveluita sekä luoda ja

mahdollistaa elinvoimainen toimintaympäristö.
Kilpailu elinvoimaisuudesta kovenee ja kunnilla
sekä kaupungeilla näkyy
jo erilaisia kampanjoita
veronmaksajien houkuttelemiseksi.
Kunnissa tehdään nyt
päätöksiä, jotka tulevat
määräämään monen paikkakunnan tulevaisuuden.
Myös me Ähtärissä
olemme saman asian äärellä; otammeko aktiivisen otteen ja teemme Ähtäristä Elinvoimakunnan

vai jäämmekö odottelemaan, kunnes viimeinen
sammuttaa valot.
Olemalla aktiivinen, tekemällä yritysten toimintaympäristön mahdollistavia päätöksiä, tarjoamalla asukkaille ja työntekijöille laadukkaista
palveluita sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla ja luottamalla Ähtärin
vahvuuksiin, pystymme
luomaan elinvoimakunnan, joka kantaa tulevaisuuteen.
Made in Ähtäri -slogan
saa uuden merkityksen.
Nyt jos koskaan on aika
kiinnittää huomiota paikallisuuteen.
Käyttämällä paikallisten yritysten palveluita takaamme verorahojen kohdentumisen tänne.
Kesäkin vääjäämättä
tulee ja Ähtärin Yrittäjät ry järjestää parin vuoden tauon jälkeen Riikun
Markkinat lauantaina 9.7.
Tänä vuonna aloitamme uuden teeman, jossa
markkinoilla esitellään
paikallisia yhdistyksiä ja
toimintaa.
Tänä vuonna pääkumppanina on Ähtärinrannan
Kyläyhdistys ja tulossa on
hieno markkinapäivä.
Elinvoimaisin terveisin
JP Kiilunen
puheenjohtaja
Ähtärin Yrittäjät ry

ta yritysaihioista. Toivon
saavamme innoittavia yritysuutisia niin keskustan
alueelta kuin matkailualueeltakin. Aika näyttää ehtivätkö nämä uutiset julkistua kesäksi.
Olen ilolla laittanut merkille, kuinka ähtäriläiset
urheiluseurat ja järjestöt
ovat arvokkaan toimintansa lisäksi useamman vuoden ajan lähteneet hankkeistamaan toimintaedellytysten parantamiseen
tähtääviä projektejaan.
Seuraavaksi toteutusvuorossa on Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Ähtärin paikallisyhdistyksen pump track-rata kaupungin keskustassa, kauniilla järvimaisemilla varustetussa Rantapuistossa. Mikä hienointa, hank-

keiden puuhamiehinä- ja
naisina on uusiakin henkilöitä aiempien aktiivien lisäksi. Tällä kertaa hankerahoituksen ja talkootyön
yhteistä hedelmää päästään nautiskelemaan uutuuttaan hohkaavan pump
tarck-radan muodossa tulevan kesän loppupuolella.
Oman mielenkiintoisen vivahteensa ähtäriläiseen kesään tuovat erilaiset hankkeet, tapahtumat ja näyttelyt eri puolilla Ähtäriä. Toukokuun
viimeinen päivä (31.5.) hotelli Mesikämmenessä esitellään ideasuunnitelmia
siitä, miten Mustikkavuoren vapaa-aikakeskusta
voitaisiin lähivuosina kehittää. Pirkanpohjan Eero Euroopassa-näyttely ja
perinteeksi muodostunut

Ylävesien Yö-kaupunkifestivaali 19.8. ovat ehdottomasti kokemisen arvoisia. Ähtäriläiseen kesään
kuuluu tietysti vierailu perinteisillä Riikun markkinoilla. Tänäkin vuonna markkinajärjestelyissä
häärivät Ähtärin yrittäjät
ja ajankohtana on lauantai
9.7. Myös Ähtärin kaupunki on markkinoilla mukana.
Toiminnallisista aktiviteeteista ja muusta ähtäriläisestä tarjonnasta lisätietoa löytyy kaupungin nettisivuilta sekä somekanavilta. Kannattaa tutustua!
Nautinnollista kesää
kaikille toivotellen,
Jarmo Pienimäki
Ähtärin kaupunginjohtaja

Toivoa, iloa ja valoa
kesän päiviin

Tätä kirjoittaessani elän
pääsiäisen jälkeisissä tunnelmissa: Kristus on ylösnoussut, kuoleman valta on
voitettu – valo voittaa pimeyden, hyvä pahan. Toivottomuuteen syntyy toivo paremmasta. Elämä on sittenkin Jumalan hyvissä käsissä. Hän ei jättänyt Poikaansa, vaan nosti hänet uuteen
elämään ja oikealle puolelleen.
Tätä kirjoittaessani elän
myös vahvasti Euroopassa käytävän sodan uutisoinnin keskellä. Viattomien siviilien kohtalot koskettavat
syvästi. Olen jo kohdannut
täällä Ähtärissä sotaa paenneita ukrainalaisia. Heitä
on tulossa lisää ja me voimme ja haluamme auttaa heitä. Seurakunta on yhdessä
kaupungin ja muiden avustusjärjestöjen kanssa tukemassa tilapäisen suojelun
turvin maassa asuvien elämän järjestymistä. Seurakunta voi tarjota niin ruoka-

kuin vaateapua kirpputorin
uusissa tiloissa sekä suoraa
rahallista tukea diakoniatyön kautta.
Sen lisäksi kohtaamme
kaikkia hädänalaisia lähimmäisenrakkauden hengessä. Kirkko on paikka, jossa voi kokea hengellistä ja
henkistä turvaa epävarman
ajan keskellä ja vieraassakin maassa. Jumalanpalveluselämässä ja seurakunnan
eri rukous- ja raamattupiireissä rukoillaan säännöllisesti sen puolesta, että Ukrainaan palaisi jälleen rauha.
Rohkaisen teitä jokaista
rukoilemaan maailman rauhan puolesta. Luottakaamme siihen, että kaikkivaltias Jumala ei seuraa tapahtumia sivusta, vaan hän johtaa
kansojen vaiheita.
Tiekirkko-kyltit opastavat Ähtärissä vierailevia pysähtymään kauniiseen kirkkoon ja hautausmaalle. Kirkossa on ovet avoinna maanantaista perjantaihin klo
8-15.30. Ähtärin kirkko on
arkkitehtuuriltaan harvinainen Etelä-Pohjanmaan
kirkoista ja hautausmaaalue kaunis ja hyvin hoidettu viihtyisä retkikohde. Kirkossa on kesällä konsertteja.
Kesällä järjestämme myös
yhteislaulutilaisuuksia.
Ähtärin matkailualueella sijaitsevalla seurakunnan
kappelilla järjestetään kesäillan hartaus kesä-heinä-

kuun aikana jokaisena keskiviikkona klo 18. Uutena
toimintana on luontoretriitti 11.6. matkailualueen kappelissa ja sen ympäristössä.
Seurakunta on läsnä kaupungin torilla Ähtäri-päivien yhteydessä sunnuntaina
7.8., jolloin vietetään kultaisella korilla kansanlaulukirkkoa klo 10.
Tänä kesänä on mahdollisuus osallistua myös kirkkovenesoutuun Tuomarniemeltä matkailualueelle
maaseutumarkkinoiden yhteydessä 13.8. Perillä on hartaushetki kappelilla.
Tervetuloa osallistumaan
jumalanpalveluksiin tulevana kesänä. Jumalanpalveluksia voi seurata myös facebookin livelähetyksinä ja
nettiradion kautta. Linkit
löytyvät seurakunnan kotisivuilta, joihin kannattaakin
käydä tutustumassa. Kannattaa ottaa myös seurakunnan facebook-sivu seurantaan, niin saat aina ajankohtaiset uutiset siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu.
Pyydän virren 492 sanoin Jumalan siunausta kesäämme: ”Pidä meitä turvissas, Jeesus, armohelmassas.
Suojaa sulje isänmaamme,
sulta kaiken lahjaks saamme. Johda, Jeesus, rakkahin, meidät taivaan kotihin.”
Kalle Peltokangas
kirkkoherra
Ähtärin srk
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Kauneus ja terveys

• NÄÖNTARKASTUKSET
• SILMÄNPAINEEN MITTAUKSET
• SILMÄLASIT, AURINKOLASIT
• PIILOLASIT, -NESTEET
• SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUT

Taidekeskuksesta koko perheen
kulttuurikohde

• NÄÖNTARKASTUKSET
• SILMÄNPAINEEN MITTAUKSET
• SILMÄLASIT, AURINKOLASIT
• PIILOLASIT, -NESTEET

Kysy tarjouksiamme!
Tervetuloa
sovittelemaan kehyksiä!

Kysy tarjouksiamme!
Tervetuloa
sovittelemaan kehyksiä!
Ostolantie 15,
Osuuspankin talo, ÄHTÄRI
puh. 06 533 1513
Varmista aukioloajat soittamalla

Ostolantie 15,
Osuuspankin talo, ÄHTÄRI
puh. 06-533 1513
Avoinna ma–pe klo 10–17

Muina aikoina sopimuksen mukaan

SL Lääkintäpalvelu Oy
Ostolantie 7, 63700 Ähtäri, www.sl-laakintapalvelu.fi
Yl.erik.lääkäri SEPPO LUOMA
Vastaanotto arkisin ma–to
Ajanvaraus puh. 06 225 6170 tai 040 524 8300

Minna Polus, Risto Mikkola ja Anu Paalanen keskellä yltäkylläistä Eero Hiirosen näyttelyä. Kävijä sujahtaa Eurooppaan kuvien ja taiteen myötä.
Ähtärintie 48, Ähtäri | gynekologialafossi.fi
044 981 7776 (ajanvaraus ma-pe 8-9)
Nettiajanvaraus aina auki.

Ähtärin apteekki
Ostolantie 12
63700 Ähtäri
p. 06 211 3100
www.ahtarinapteekki.fi

Avoinna
Ma–pe klo 9–18
La
klo 9–14
Su
suljettu

Parturi-Kampaamo

Ostolantie 11,
63700 Ähtäri
Tea Hietakangas
puh. 040-526 8906

040 631 9800

Parturi-Kampaamo

Ähtärin Hius

Pirkanpohjan taidekeskuksessa on nähtävää koko perheelle. Eero Euroopassa näyttely tarjoaa professori Eero Hiirosen taidetuotantoon aiemminkin
tutustuneille uusia näkökulmia. Näyttely valottaa eurooppalaisen modernismin vaikutusta Hiirosen (1938–2018) taiteeseen sekä hänen näyttelyhistoriaansa Euroopassa.
Näy t tely n koost anut
R isto Mik kola ker too
1960 Raahen seminaarista valmistuneen Hiirosen kokeilleen jo tuolloin
taideopinnoissaan erilaisia tyylejä. Euroopassa
taidevirtauksiin tutustunut Hiironen on Mikkolan
mielestä ottanut hienolla
tavalla huomioon eri aikoi na havai n noi m ia an
vaikutteita, joilla myöhemmin oli yhteys hänen
taiteeseensa.
– Eero otti paljon vaikutteita ja oli avoin uusille
suuntauksille, mutta oma,
itsenäinen synteesi pysyi,
Mikkola kertoo.

Taidekesk u ksessa on
esillä teoksia myös Hiirosen keräämästä eurooppalaisen taiteen kokoelmasta. Teosten oheen ripustetut kuvat antavat viitettä siitä, mistä Hiironen on
innost uksensa ammentanut. Esimerkiksi vuoden 1962 Venetsian taidebiennaali ja tutustuminen Roomaan olivat merkittävää Hiirosen taiteilijauran kannalta. Venetsiassa hän viehättyi veden
pinnan liikkeistä ja valoista. Suurin vesiaiheen
innoittaja oli kuitenkin
Isomäenkylän Savilampi.
Eero Euroopassa -näyttelyssä on esillä joitakin
Eu roopan näy t telyissä
kiertäneitä veistoksia sekä pienoismalli Ateneumin taidemuseossa nähtävästä Muoto nousee -teoksesta.
Hiirosen näyttelyn lisäksi on taidekeskuksen
Sinisessä talossa esillä
Suomenselän Taiteilijaseuran näyttely Entistä ja
nykyistä.

Yhdessä taiteen
äärelle
Taidekeskus ympäristöineen tarjoaa mahdollisuuksia moneen.
– Koululaiset ovat tehneet näyttelyyn liittyviä
piirustuksia, jotka laminoidaan esille pihanäyttelyksi
”Ihan kuin olisi”.
– On hauska nähdä lasten tulkintaa, toteaa Ähtärin kaupungin kulttuuri- ja
kirjastopalvelujen suunnittelija Minna Polus.
– Jos tulee tänne perheen
kanssa, lapsille on nähtävänä oman ikäisten taiteilua,
jota voi katsella juoksennellen. Samalla ähtäriläiset
lapset tuottavat osallistavan
pihanäyttelyn muualta tulevienkin iloksi.
Pirkanpohjassa on kesän
aikana kaksi keramiikkapajaa, johon voivat tulla lapset
yksin tai yhdessä aikuisen
kanssa. 22.6 ja 6.7.
Tanssinpäivää vietetään
ke 27.7., jolloin Tanssikoulu Wimma tuo lapsille ja
aikuinen-taapero-pareille

tanssitunnit sekä aikuisille
lattari-tunnin.
Näyttely on avoinna
11.6.–12.8. tiistaista lauantaihin klo 12–18. Lisäksi taidekeskus on avoinna Suomen kuvataiteenpäivänä su 10.7. klo 12–18 sekä Ylävesien yönä 19.8. klo
12-18.
Ähtärin vapaa-aika- ja
hyvinvointipäällikkö Anu
Paalanen muistuttaa Pirkanlinnan kulttuurikeskuksessa olevasta Tuulikaappigalleriasta, jossa on
heinäkuussa nähtävänä taiteilija Hugo Simbergin tyttäreen liittyvää aineistoa.
– Korona-aika on osaltaan ollut haasteellinen.
Nyt toivomme kaikkia lähtemään katsomaan näyttelyjä matalalla kynnyksellä. Hiirosen näyttelyssä on
uutta näkökulmaa ja töitä
voi katsoa uusin silmin, istahtamaan hetkeksi keskustelemaan, kannustaa Paalanen.
– Täältä saattaa löytyä yllätyksellisiä, uusia elementtejä, hän vinkkaa.

Kauneus ja terveys
Monipuolinen ja yksilöllinen

LUONTAISHOITOLA SIRPA-RIITTA
Rentouttavat hemmotteluhoidot

• Kuumakivi- ja päähieronnat
• Aromaterapia • Selän ongelmien hoidot

Erikoishammasteknikko

JUKKA ROPPONEN OY
puh.

0500 890 005

Ähtärintie 48, Ähtäri (ent. Jorma Salmisen vastaanotto)

Ajanvaraukset
puh. 040 513 2046

Myös iltaisin ja viikonloppuna

Leunantie 10, Ähtäri

ERIKOISLÄÄKÄRIEN
VASTAANOTTO
ÄHTÄRIN SAIRAALASSA

• Pekka Petäjä Käsikirurgian erikoislääkäri
• Tea Kuittinen Gynekologian erikoislääkäri
• Juha Erkinheimo
Korva, nenä –ja kurkkutautien erikoislääkäri

Ajanvaraus p. 010 312 140 • pihlajalinna.fi
Sairaalantie 4, Ähtäri
Käyntiosoite: Koulutie 14 D

Kehon ja mielen

Hoitokeskus

PARTURI-KAMPAAMO MANTA
040 746 0600

Koppelokuja 3, 63700 Ähtäri

(Lomalla viikko 20)
Parturi-Kampaamo Manta Facebookissa

BodyMind Center

BodyMind Center

Monipuoliset hoidot löydät
Hotelli Mesikämmenen
hoito-osastolta
• Karhunkierros 149, Ähtäri

KOKONAISVALTAINEN PSYKOFYYSINEN TERAPIA, HOITO JA KUNTOUTUS
Kimmo Peltola - Kuntohoitaja / osteopaatti / psykoterapeutti (ylempi erityistaso)
Master of Science, Solution Focused Therapy (UWE Bristol, UK)

Evelle
Parturi-kampaamo

Avoinna
ajanvarauksella
arkisin klo 8-18,
muulloin sovittaessa.

KOKONAISVALTAINEN
PSYKOFYYSINEN
Puh. 0400
015 622TERAPIA JA HOITO
www.mielikeho.net • Ostolantie
kimmo@mielikeho.net
Kimmo Peltola
4, 63700 Ähtäri
osteopaatti
puh. 0400 015622, Monitorin yläkerta
kimmo@mielikeho.net
www.mielikeho.net

HIUSTENLEIKKAUKSET
KOTIKÄYNTEINÄ!
040 199 7898, Eveliina Falttu. Kukkeenkyläntie 10, Ähtäri.

KOKONAISVALTAINEN PSYKOFYYSINEN TERAPIA JA HOITO
Kimmo Peltola
Ostolantie 4, 63700 Ähtäri
osteopaatti
puh. 0400 015622, Monitorin yläkerta
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votteluita, mutta asia ei ole
vielä edennyt.

Avustukset
tervetulleita

Yhteinen Ähtärinjärvi ry:n puheenjohtaja Seppo
Sulku toteaa muutosten vedenlaadun parantamiseen tapahtuvan hitaasti. Kosteikkoja on valmiina
neljä.
lella järveä Oinonniemen
eteläpuolella. Uusia suunnitelmia on valmiina kolme ja neljä suunnitelmaa
valmistuu kesän aikana.
Myös aivan Ähtärinjärven
pohjoispäässä olevan Perälammin kunnostamiseksi
ollaan laatimassa suunnitelmaa, kertoo Sulku.
Yhdistys tekee yhteistyötä myös vesistön osakas/jakokuntien kanssa.

Painopiste
pohjoisosassa
Kunnostushankkeiden painopiste on tällä erää Ähtärinjärven pohjoisosassa,
jonka kunnostus palvelee
koko vesistöä veden virratessa etelään päin.

– Maksapuron ja Kolunjoen valuma-alueelta tulee runsaasti ravinteita, joten sinne pitäisi seuraavaksi saada rakennettuja kosteikkoja. Yhdistys toivoo
näiden alueiden maanomistajilta suostumuksia niiden
rakentamiseksi, Sulku toteaa.
– Vesistön säännöstely
aiheuttaa paljon keskustelua, sillä varsinkin pohjoisosa on melko matalaa. Lähes 1,5 metrin suuruista vedenpinnan korkeusvaihtelua vuoden aikana pidetään
mökkiläisten keskuudessa
kohtuuttomana. Säännöstelyn rajoihin tuskin saadaan
oleellisia muutoksia. Kesäpinnan nostamisesta 10–15
cm on ollut alustavia neu-

ELY-keskuksen ja kuntien myöntämien avustuksien lisäksi yhdistys on saanut avustuksia vesistön
kunnostamiseen myös paikallisilta yrityksiltä. Myös
yksittäisten mökkiläisten
avustukset olisivat tervetulleita.
– Kunnostushankkeisiin saamme ELY-keskukselta 50 prosentin avustuksen hankkeen kokonaiskustannuksista. Näin ollen jokaista saamaamme avustuseuroa kohti saamme yhtä paljon ELY-keskuksen
avustusta. Näin pystymme nopeuttamaan vesistön
kunnostusta ja sinileväkukintojen määrä saattaa vähentyä.
Vesistön kunto vaikuttaa hyvin monen ihmisen
elämään sekä pahimmillaan haittaa myös liiketoimintaa, varsinkin kesäsäisen sinileväkukinnot ovat
inhottava vitsaus.
– Huono veden laatu ja leväkukinnot saattavat alentaa mökin arvoa myyntitilanteessa, joten mökkiläisten avustukset yhdistykselle olisivat eräänlainen vakuutus arvonalennusta vastaan. Monet ovat satsanneet
paljon mökin rakentamiseen sekä rannan ja tontin
kunnostamiseen.
– Tietysti on muistettava,
että muutokset veden laadusta parempaan suuntaan
tapahtuvat hitaasti, mutta
ilman kunnostustoimenpiteitä tilanne vain pahenee.
Tilanne on vielä aika huolestuttava, sillä Ähtärinjärven vesistön ekologinen tila putosi vuosi sitten hyvästä tyydyttävään, kertoo
Sulku.

”Ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu”

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Jarmo Norontaus

!

Yhteinen Ähtärinjärvi ry:n
toimesta vuonna 2019 valmistuneessa, Ähtärinjärven kunnostamikuormitus- ja kunnostussuunnitelmassa on katsaus vesistön tilasta ja toimenpide-ehdotuksia tilan parantamiseksi. Ähtärinjärven
kunnostus on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
tärkeimpien kohteiden joukossa, ja yhdistys saanut
kiitettävästi tukea kunnostushankkeisiin ELY-keskukselta.
Tällä erää yhdistyksellä
on menossa kolmen vuoden han kesuunnitelma
Ähtärinjärven vesistön hyväksi. Järven ympäryskunnat, Ähtäri, Soini ja Alajärvi ovat lähteneet tukemaan
rahallisesti kunnostusta
omalta osaltaan.
Kuormitus- ja kunnostussuunnitelmassa on karttatarkastelun pohjalta esitetty yli 200 kohdetta, jonne olisi tarkoituksenmukaista rakentaa kosteikko.
Kosteikolla tarkoitetaan
monimuotoista vesiallasta,
jossa veden virtaus pysähtyy ja suurin osa humuksesta sekä kiintoaineesta painuvat altaan pohjalle. Sen jälkeen puhtaampi
vesi jatkaa matkaansa järveen. Altaisiin kasvava vesikasvillisuus puolestaan
hyödyntää osan vedessä
olevasta haitallisesta fosforista ja typestä, joten vesistöön virtaava vesi puhdistuu tältäkin osin.
Yhteinen Ähtärinjärvi
ry:n puheenjohtaja, maanmittausneuvos Seppo Sulku kertoo kosteikkojen toimivan kuin pesusienet,
puhdistaen järveen virtaavat purot liasta.
– Kosteikkoja on nyt valmiina neljä, joista kaksi ItäÄhtärin puolella. Yksi on
aivan Ähtärinjärven pohjoispäässä ja yksi länsipuo-

Kauneus ja terveys

• Hammasproteesit • Pohjaukset • Korjaukset
Tehtaantie 7, 42700 Keuruu p. 0400 645 773

• FYSIOTERAPIA
• NEUVONTA + OHJAUS
• TUKIPOHJALLISET
• TYÖFYSIOTERAPIA
• AKUPUNKTIO
• KINESIOTEIPPAUS
• LIIKUNTAPALVELUT
• PT-PALVELUT
• PURENTAONGELMIEN FT
• LPG ja SHOCK WAWE
-HOIDOT
• LANTIONPOHJA FT

Leikkaa talteen

Vesistön kunto
vaikuttaa monen elämään

ÄHTÄRI
06 533 1944
SOINI
040 724 5678

Fysioterapeutit:
Ilkka Kyttä, Anne Kankaanpää,
Heidi Huvila, Niina Ylinen,
Riitta Harju

Muistathan!

Fysioterapiaan
ja hierontaan pääsee
myös ilman
lääkärin lähetettä!
ilkka.kytta@fysio-keskus.fi

Pirteyttä ilmeeseen kesäksi!
KASVOJEN ESTEETTISET PISTOSHOIDOT
• Keskikasvojen TÄYTEAINEHOIDOT
(hyaluronihappo) 299.(kevättarjous 280,- voimassa 31.5. asti)

• Ala- ja keskikasvojen MESOLANKAHOIDOT
hinta lankojen määrän mukaan
RIPSIPIDENNYKSET
eyttä!

Ota yht

Leena Pohjanvirta, sairaanhoitaja • 040 517 4320
• info@northflow.fi

LEIKKAUKSET
JA KAMPAUKSET

Puh.
040
561 8555
040-5618555

Aukioloajat
Pulikalla klo 05.00–24.00
Respa auki
ti 16-18 sekä la 13-15

050 472 5320

hemigymoy@gmail.com
Ostolantie 11, Ähtäri

KALEVALAISTA JÄSENKORJAUSTA

Kaija Rummukainen
040 536 9197

Yrittäjäntie 7, Ähtäri (Kuntosali BodyPlace Oy)
Sähköinen ajanvaraus: www.vello.fi/tmi-kaijaelisa

Kiinteistönvälitys
Ota yhteyttä!

Oma LKV Oy Ostolantie 12 63700 Ähtäri

Jere Rajalampi
kiinteistönvälittäjä, LKV
050 462 5050
jere.rajalampi@omakodit.fi

Me välitämme:

LAADUKASTA FYSIOTERAPIAA
jo vuodesta 1981
Löydä apu monipuolisesta palveluvalikoimastamme:
fysioterapia | työfysioterapia | fysikaaliset hoidot
hierontapalvelut |MDT-terapia | LPG-terapia
lymfaterapia | Shockwave-paineaaltohoito
Lymphatouch | Recovery Pump | Cryonic-huippukylmä
kinesioteippaus | akupunk�o | kehonkoostumusmi�aukset | hyvänlaatuisen asentohuimauksen
tutkiminen ja hoito

Kiinteistönvälitys Heli Tuomaala Oy
• Asuntojen myynti, vuokraus ja hinta-arviot • Perukirjat • Kauppakirjat • Kaupanvahvistukset

Tuomaala Heli Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV ,KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Yhteystiedot/ajanvaraus puh. 050 373 6663, 040 964 0850 • Ostolantie 4, Ähtäri
heli.tuomaala@ovikotiin.com
Iina Norpo
Myyntineuvottelija
040 768 7736 iina.norpo@op.fi
Petra Kurhela
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 413 9789 petra.kurhela@op.fi
OP Koti Järviseutu-Suomenselkä Oy LKV
Ostolantie 15, 63700 Ähtäri

AJANVARAUKSET
MYÖS NETISTÄ
-varaa juuri silloin
kun sinulle parhaiten sopii!

www.laakintavoimistelu.fi
Alavuden ja Ähtärin Lääkintävoimistelu
Järviluoman�e 6, Alavus p. 06-511 2414
Ostolan�e 6, Ähtäri p. 050-372 6531
@laakintavoimistelu

14

Ähtärin kesä 2022

Ähtärin kaupungin kesä 2022
LIIKKUMISEN ILOA

MESIKÄMMEN KYLPYLÄ
Karhunkierros 149
p. 06 5391 514
AVOINNA *
ma–pe klo 16–20.30
la klo 15–20
su klo 15–18
aamu-uinti joka päivä klo 8–10
* tarkista ajantasainen tieto ahtari.fi
UIMAKOULUT MESIKÄMMEN-KYLPYLÄSSÄ
v. 2016–2017 syntyneille lapsille
ma–pe 6.–10.6. Varhaistaitoryhmä 5–6-vuotiaille
(5 kertaa)
klo 10–11 Vesikirput 1.
lapsi aristelee vedessä (10 osallistujaa)
klo 11–12 Vesikirput 2.
lapsi on rohkea vedessä liikkuja (10 osallistujaa)
Uimaopetuksen vaiheet ryhmässä: veteen
totuttautuminen, kastautuminen, kelluminen,
liukuminen ja ensimmäiset uintiliikkeet (myyräuinti).
Harjoittelemme ryhmässä kasvojen kastamista,
puhaltamaan nenän ja suun kautta veteen, kelluntoja
apuvälineen kanssa ja ilman, liukumista sekä esineen
poimimista vyötärön syvyisestä vedestä sekä
uintitekniikoiden alkeita.
ma-pe 13.-17.6. Alkeistaitoryhmä yli 6-vuotiaille
(5 kertaa)
klo 10–11 Saukot 1.
lapsen uimataito alle 5 m (10 osallistujaa)
klo 11–12 Saukot 2.
lapsen uimataito yli 5 m (10 osallistujaa)
Uimaopetuksen vaiheet ryhmässä: veteen
totuttautuminen, kelluminen, liukuminen, sukeltaminen
ja alkeisuimataitoja (myyräuinti, alkeisselkäuinti,
alkeisrintauinti)
Uimakoulujen hinta 30 € ulkopaikkakuntalaiset 40 €.
Ilmoittaudu 29.5. mennessä ensisijaisesti osoitteeseen
kylpyla@ahtari.fi tai tekstiviestillä Tiina Sulkava
p. 040 641 5819. Ilmoittautumiseen: lapsen nimi,
syntymävuosi, vanhemman yhteystiedot, uimakoulu
ryhmän ajankohta ja uimataito.
Uimavarustuksena uima-asu sekä uimalasit ja
tarvittaessa uimalakki. Ryhmissä rajoitettu paikkamäärä 10 hlö/ryhmä. Varapaikoille otetaan muutamia.
Ilmoittautumiset ovat sitovia, maksuton peruutus
viimeistään 3 vrk ennen uimakoulun alkua, muutoin
maksu peritään täysimääräisenä. Mikäli lapsi
keskeyttää uimakoulun kesken, maksua ei palauteta.
Uimakoulumaksu veloitetaan laskulla.
Järj. Ähtärin kaupungin liikuntapalvelut
UIMARANNAT
Kaupungin viralliset uimarannat: Kunnanranta
(Ostolantie 17, keskusta), Mekkoranta (Karhunkierros
229, matkailualue) ja Kalliolampi (Keuruuntie 45,
Myllymäki).
Vesisankari -tapahtuma 28.6. klo 12-15 Saharanta.
Lisätiedot ahtari.fi

POIKKEA ASIOIMAAN

KAUPUNGINTALO SEKÄ ASIOINTIPISTE
JA ETÄPALVELU
Ostolantie 17, puh. 06 2525 6000,
sähköposti: kirjaamo@ahtari.fi
Avoinna arkisin ma-pe klo 9–15,
jolloin paikalla palveluneuvoja
avustavissa tehtävissä.
Asiointipisteessä on käytettävissä
asiakaspääte ja opastettu etäyhteysmahdollisuus Kelan sekä Digi- ja
väestötietokeskuksen virkailijoihin.
TE-palvelut ja Oikeusapu/edunvalvonta
sopivat asiakkaan ja asiointipisteen kanssa
ajankohdan tapaamiselle.
Kaupungintalo on suljettu seuraavasti:
Perjantaina 27.5. suljettu (helatorstain jälk. perjantai)
Ma 4.7. – su 31.7.2022 suljettu

KIRJASTO PALVELEE
ÄHTÄRIN KAUPUNGINKIRJASTO
Pirkanlinnan kulttuurikeskus
Lukiontie 3
040 673 7456
kirjastohk@ahtari.fi
Palveluajat
ma 14-16
ti-ke 12-17
to
12-19
pe
12-17
Omatoimikirjasto
su-to 9-21
pe-la 9-19
Omatoimikirjaston asiakkaaksi voit ilmoittautua
kirjaston palveluaikoina. Ota kirjastokortti mukaan!
Haku, lainojen uusiminen ja varaus onnistuu
verkkokirjastossa osoitteessa eepos.finna.fi.
Verkkokirjastoon kirjautumista varten tarvitaan
kirjastokortin numero sekö nelinumeroinen PIN-koodi.

TAPAHTUMIA
YLÄVESIEN YÖ VOL. 5
perjantaina 19.8.2022
Ähtärin oma kaupunkifestivaali Ylävesien Yö ohjelma
tuo ohjelmaa ympäri keskustaa. Tapahtumia muun
muassa torin esiintymislavalla Kultaisella korilla,
Pirkanlinnan kulttuurikeskuksessa ja Pirkanpohjan
taidekeskuksessa.
HUOM! Tarkista ajantasaiset tapahtumatiedot
Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterissa:
epkalenteri.fi. Ähtärin kaupungin tapahtumista
tiedotetaan myös verkkosivuilla sekä kaupungin
Facebook-kanavassa.

RETKEILYREITIT JA KAMPANJAT
Ähtärin monipuolisista retkeilyreiteistä löydät
lisätietoa visitahtari.fi sekä retkikartta.fi. Kesäkauden
liikuntakampanjoista saat lisätietoa ahtari.fi

KULTTUURIKOHTEITA

PIRKANPOHJAN TAIDEKESKUS
Ähtärintie 36
Avoinna 11.6.–13.8.2022 ti-la klo 12–18,
10.7. klo 12–18 (Suomen kuvataiteen päivä)
19.8. klo 12-18 (Ylävesien yö)
Liput:
aikuiset 10 €
lapset alle 15-v. 0 €
Museokortilla 0 €
Kesän 2022 Eero Euroopassa -näyttely esittelee
Eero Hiirosen veistoksia ja maalauksia, sekä
helmiä Pirkanpohjan taidekeskuksen
eurooppalaisten maalausten kokoelmasta.
Pirkanpohjasäätiö järjestää tapahtumia EteläPohjanmaan kulttuurirahaston tuella: tanssinpäivän,
keramiikkapajat, musiikki-illan sekä yleisöopastuksia.
Ohjelma ja lisätiedot: ahtari.fi/pirkanpohja /
p. 040 673 8330.
TUULIKAAPPIGALLERIA
Lukiontie 3
Pirkanlinnan kulttuurikeskuksen yhteydessä on
Suomen pienin näyttelytila, Tuulikaappigalleria.
Kesällä 2022 on kolme näyttelyä: 8.6.–3.7. Mielivärit,
Leena Saunanen; 6.7.–31.7. Hugon tytär ryijytaiteilija
Uhra Simberg-Ehrström; 3.8.–28.8.2022 Häpeä pilaa
parhaankin muiston, Jenni Välikangas. Vapaa pääsy
kirjaston tai omatoimikirjaston aukioloaikoina sekä
10.7. klo 12–18 (Suomen kuvataiteen päivä).
ÄHTÄRIN KOTISEUTUMUSEO
Hankolantie 28
Avoinna: 28.6.–31.7. ti-la klo 12–18, su klo 12–16 sekä
ajalla 2.8.–28.8. la-su klo 12–16
Perusnäyttelyn lisäksi esillä kirkkoherra Theodor
von Pfalerin aikaisen pappilan salin kalustoa sekä
henkilöhistoriaa von Pfalerista perheineen. ”Kaunista
omista kokoelmista” -näyttelyssä esitellään naisten
pukuja ja asusteita 1900-luvun alusta. Museon
piha-alueen talli ja posti-Julian aitta ovat myös avoinna.
Vapaa pääsy, opastettu kierros 30 €/ ryhmä.
Tiedustelut ja varaukset: p. 040 566 5856.
Tapahtumat: Ähtäri-Seura 75 vuotta! Juhlavuoden
Ähtäri-päivää vietetään lauantaina 6.8. alkaen klo 13
kotiseutumuseolla.
KANSAKOULU- JA METSÄKOULUMUSEO
Tialankuja 12 (Tuomarniemi)
Avoinna tilauksesta ryhmille heinä-syyskuussa.
Koulumuseossa esitellään kansakouluhistoriaa
vuosisadanvaihteesta aina peruskoulun tuloon
saakka. Yläkerran museon esineistöä on koottu
lakkautetuilta kouluilta eri puolilta Ähtäriä.
Alakerrassa on metsäkoulun opetushistoriaa ja tietoa
Tuomarniemen alueen historiasta.
Vapaa pääsy, opastettu kierros 30 €/ ryhmä.
Tiedustelut ja varaukset: ulla.akonniemi@gmail.com /
p. 040 128 0099.
ÄHTÄRIN KOTISEUTUARKISTO
Ostolantie 11
Ähtäri-seura ry:n ylläpitämä kotiseutuarkisto palvelee
asiakkaita ympärivuoden ennakkovarauksesta.
Yhteyshenkilö Helena Salokangas 040 5641034,
helen.salokangas@gmail.com
VEDEN POLKU -KULTTUURIREITTI

KESÄISTÄ KIVAA LAPSILLE JA NUORILLE
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN JA SEURAKUNNAN KESÄLEIRIT
Valkeisen Loma (os. Valkeisentie 157, Ähtäri)

päällä vastaavalle ohjaajalle. Toimintaa ei järjestetä,
mikäli paikalle ei saavu ainuttakaan lasta.

Kesäleiri I
Kesäleiri II
Kesäleiri III

maanantai (6.6. +13.6. +20.6. +27.6.)
klo 9.30–11.45 Pururadan puisto (Linnustajantie)
klo 12.45–15.00 Rantapuisto (Rantatie)

15.–17.6.2022 (2 yötä) 4.–6.-lk
20.–21.6.2022 (1 yö) 1.–3.-lk
22.6.2022 (päiväleiri) eskarilaiset

Leirien hinnat 30 €/hlö (2 yötä), 20 €/hlö (1 yö) ja
esikoululaisten päiväleiri 10 €/hlö. Leireillä mukavaa
yhdessäoloa kavereiden ja huippuohjaajien kanssa
sekä paljon mielekästä tekemistä ja kesäistä oleilua
hyvässä porukassa.
Ilmoittautumiset (leiriläisen nimi ja mille leirille
osallistuu) pe 3.6.2022 mennessä osoitteeseen
paivi.peerla@ahtari.fi. Toimi nopeasti, sillä leiripaikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje sähköpostitse.
LEIKKIKENTTÄTOIMINTA
Leikkikenttätoimintaa järjestetään ajalla 6.6.–1.7.2022.
Toiminta on tarkoitettu 4–12-v. lapsille sekä alle 4-v.
vanhemman tai hoitajan läsnä ollessa. Myös
ähtäriläiset kesäasukkaat ovat tervetulleita mukaan!
Toiminta on maksutonta ja valvottua. Leikkikenttätoiminta sisältää ulkoleikkejä ja pelailua ohjaajien sekä
muiden lasten kanssa. Suositeltavaa on, että lapsella
olisi mukanaan välipalaa ja riittävästi juotavaa.
Vaatetus sään mukaan.
Leikkikenttätoimintaan ei tarvitse ilmoittautua
ennakkoon, vaan ilmoittautuminen tapahtuu paikan

tiistai (7.6. + 14.6. + 21.6. +28.6.)
klo 9.30–11.45 Urheilukentän puisto (Puistotie)
klo 12.45-15.00 Ähtärinrannan ent.koulu (Rannantie)
keskiviikko (8.6. + 15.6. + 22.6. + 29.6.)
klo 9.30–11.45 Törön puisto (Teerikuja)
klo 12.45–15.00 Myllymäen koulu (Opintie)
torstai (9.6. + 16.6. + 23.6.+ 30.6)
klo 9.30–11.45 Riihikallen puisto (Hilmantie)
klo 12.45–15.00 Leppävuoren puisto (Paulintie)
perjantai (10.6.+ 17.6.+ 1.7.)
klo 9.30–11.45 Hömmön alueenpuisto (Hömmönmäentie)
klo 12.45–15.00 Otsonkoulu, vanha Ollinkulman piha
(Koulutie)
Vanhemmat, kerrottehan lapsille seuraavat seikat:
• Saapuessa / lähtiessä kentältä ilmoittakaa ohjaajalle.
• Muista ottaa myös toiset lapset huomioon leikkiessä.
• Jos hätä yllättää, ohjaajat auttavat.
Lisätietoja toiminnasta p. 040 6416377
(leikkikenttätoiminnan ollessa käynnissä).
Iloista leikkimieltä ja nähdään leikkikentällä!

Vedenpolku vie kuvanveistäjä, professori Eero Hiirosen
julkisten teosten äärelle. Reitti on 1,6–2 km pituinen ja
sen voi kulkea kävellen tai pyöräillen. Kartan löytää
Ylävedet-veistokselta tai lataa reitti mobiilissa.
Lisätiedot: ahtari.fi
Kohteet:
1. Ylävedet (Sahakuja)
2. Oodi järvien kaupungille (Ostolantie 4)
3. Tuulen leikki (Lukiontie 3)
4. Pirkanpohjan veistospuisto
(Ähtärintie 36, aukioloaikoina)
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Pentu-uutiset tuovat vipinää eläinpuistoon
ton intendentti Marko Haapakoski toiveikkaana.
Pandoilla on ns. viivästynyt sikiönkehitys, joten
Lumin mahdollisen tiineyden varmistumiseen on vielä aikaa.

Arvokasta
suojelutyötä

Ähtärin eläinpuistossa riittää näkemistä ja kokemista läpi vuoden. Tiedossa on
monia iloisia perhetapahtumia eri lajien osalta. Suurimman huomion on luonnollisestikin saanut pandapari Lumi ja Pyry. Pandojen pääsiäinen huipentui
kohtaamisiin ja odotukset
ovat korkealla.

– Selkeästi oli kehitystä
tapahtunut viime vuodesta.
Luonnolliset paritteluyritykset sujuivat hyvin ja pyrimme varmistamaan asiaa
myös keinohedelmöityksellä. Olemme nyt jännässä tilanteessa. Miten tässä käy,
voidaanko loppukesästä
varmistaa iloisia pandavauvauutisia, pohtii eläinpuis-

– Teemme täällä arvokasta
suojelutyötä eli pidämme
yllä monien uhanalaisten
lajien tarhakantaa. Osallistumme myös tutkimukseen
ja luonnonpalautushankkeisiin. Se on päätarkoituksemme, toteaa Haapakoski.
Tehty lajiensuojelutyö
näkyy tällä hetkellä pandojen lisäksi erityisesti lumileopardien, tunturipöllöjen ja metsäpeurojen osalta.
Eläinpuistossa odotetaan
toiveikkaana lumileopardeilta pentu-uutisia ja mikäli hyvin käy, näitä on luvassa kesäkuun seutuvilla.
– Saimme luvan lisään-

tymiselle koordinaattorilta. Vaikka lumileopardeja on useassa eläintarhassa,
ei niille ole lupia lisääntymiseen.
Lajien laadukkaasta suojelemisesta ja hoivasta Ähtärissä ei ole epäilystäkään.
Myös tunturipöllöpariskunnalle on saatu koordinaattorilta lupa lisääntymiseen.
– Uros on luonnosta ja
naaraalla hyvä perimä eli
nämä ovat arvokkaita yksilöitä eläintarhakannalle. Olemme yksi harvoja
eläintarhoja koko Euroopassa, missä tunturipöllöt
saivat luvan lisääntyä. Toivomme poikasia, jotka saisimme ylläpitämään eläintarhakantaa.
Myös mahdollinen poikasten palauttaminen luontoon on pohdinnassa.
Eläinpuisto on saanut luvan metsäpeurojen siirtämiseen.
– Saimme vihdoin minis-

teriöstä poikkeusluvan siirtää metsäpeuroja Ruotsiin.
Suunnitelmissa on loppuvuodesta ja ensi vuoden
alusta siirtää vähän isompikin lauma ulkomaille vahvistamaan Euroopan metsäpeuran tarhakantaa, Haapakoski kertoo. Siirtoja Eurooppaan ei ole voitu tehdä
CWD-taudin vuoksi.

– Meillä on arvokkaita
Life-hankkeen myötä luonnossa syntyneitä yksilöitä, hirvaita erityisesti ja on
hienoa saada niiden jälkeläisiä maailmalle.
Eikä siinä vielä kaikki. Perheenlisäystä saavat
myös hirvet sekä toivottavasti myös saukot ja visentit.

Loistavat puitteet ympäristökasvatukselle
Ympäristökasvatus näkyy
monin tavoin eläinpuiston
jokapäiväisessä elämässä.
Ympäristökasvattaja Selma Närkki kertoo sesonkiaikana puistossa pyörivän
päivittäin eläinopastuksia.
Toukokuussa näitä on luokkaretkisesonkina ja muutoin koulujen loma-aikoina.
– Opastuksilla oppaat
ruokkivat ja virikkeellistävät useimpia opastettavia
eläinlajeja, kertovat niiden
elintavoista, uhanalaisuudesta ja suojelukeinoista.
Opastuksilla yleisö pääsee
myös kyselemään, jos jokin askarruttaa.
Ryhmien on mahdollista
ostaa erikseen joko tietyn
eläimen tai eläinten opastus, jolloin keskitytään ky-

seisiin lajeihin. Mahdollista
on myös koko puiston opastettu kierros.
– Kesän alussa, ja toivottavasti myös ensi syksyn
syyslomalla, puistossa järjestetään 8–12-vuotiaille
suunnattuja päiväleirejä eri
teemoilla. Leireillä tutustutaan tarkemmin muun muassa uhanalaisiin eläimiin
sekä eläinten hyvinvointiin
toiminnallisesti ja yhdessä
tehden.
– Järjestämme myös
säännöllisin väliajoin ympäristökasvatustapahtumia
eri teemoilla.
Esimerkkinä tästä Suomen luonnonpäivä elokuun
lopussa, jolloin keskitytään
suomalaiseen luontoon ja
lajeihin. Tarkoituksena on

Me palvelemme teitä ÄHTÄRIN VANHALLA
Os. Meijeritie 13

Poikkea
kahvilaamme!
Nauti kahvit herkullisen
pullan kera ja osta mukaan
Ähtärin ruisleipää sekä
muita maistuvia
leivonnaisia ja leipätuotteita!
Tervetuloa!

Palvelemme
ma-pe klo 6.30-16
la-su suljettu

lisätä ympäristökasvatustapahtumien määrää tasaisesti ympäri vuoden.

Omatoimista
oppimista
Puistokierrokselta löytyy
sekä perinteisiä eri eläinlajeista tietoa tarjoavia opastekylttejä ja mobiiliopaste, joka toimii esimerkiksi
puhelimella luettavien QRkoodien avulla. Koodi ohjaa palveluun, jossa jokaisesta eläinlajista löytyy interaktiivinen kuva.
Kuviin on upotettu painikkeita, joita painamalla esille tulee tietoa, kuvia,
videoita ja ääntä lajiin liittyen. Myös puiston eläinyksilöistä löytyy nykyisin tie-

Tietoa tarjolla
Eläinpuiston keskeinen tehtävä on lisätä tietoa puistossa asuvista eläinlajeista, luonnon monimuotoisuudesta sekä lajien ja monimuotoisuuden suojelusta.
Puistossa tehtävän ympäristökasvatuksen tavoittee-

Monipuoliset Lehtopeat spa-hoidot
saunaravintola Kiulussa ja Meijeritiellä!

na on saada ihmiset arvostamaan lajeja, kannustaa
ympäristövastuulliseen
käyttäytymiseen sekä vahvistaa luontosuhdetta.
– Puiston ympäristökasvatuksessa mielestäni on
tärkeää tarjota positiivisia
luontoon ja eläimiin liittyviä
kokemuksia, sillä ne vahvistavat ihmisten luontosuhdetta. Tietouden lisäämisellä on suuri merkitys luonnonsuojelussa. Mitä enemmän luonnosta tietää ja mitä paremmin sen toimintaa
ymmärtää, sen merkityksellisemmäksi ja henkilökohtaiseksi luonto muuttuu, ja
sitä todennäköisemmin halutaan toimia ympäristövastuullisesti, toteaa Närkki.
Parhaimmillaan ympä-

ristökasvatus on toiminnallista, vuorovaikutuksellista
ja interaktiivista toimintaa,
jossa ihmiset oppivat luonnosta ja sen toiminnasta,
luonnon monimuotoisuuden merkityksestä sekä lajiensuojelusta.
– Samalla se herättää
pohtimaan omaa toimintaa
ja valintoja kestävän kehityksen näkökulmasta, jotta
meillä säilyisi tulevaisuudessakin luonto monimuotoisena. Toisaalta luonnossa liikkumisella ja luontosuhteen kehittymisellä
tiedetään olevan terveysvaikutuksia, joten ympäristökasvatus toivottavasti myös kannustaa liikkumaan enemmän luonnossa,
toivoo Närkki.

UUTISNUOTTA

myynnissä irtonumerona

LEHTIMÄELLÄ
• S-Market Lehtimäki

Kokeile ja ihastu!

LÄSKIPYÖRÄILYÄ
,
• Kiulun maastossa
a
oll
su
ja
sä
ris
Ähtä

Suo Spa
keskellä suota !

Kysy aikoja
luontohemmotteluun!

Meijeritie 13, Ähtäri
puh. 06 533 7325
leipomo-kahvila@korkko.inet.fi
www.leipomokahvilakorkko.fi

dot ThingLinkistä. Mobiilipalvelu myös lukee tekstit
ääneen, jolloin materiaalien
saavutettavuus kasvaa. Jatkossa tarkoituksena on lisätä interaktiivisia tehtäviä
palveluun. Niin perinteiset
kyltit kuin mobiiliopastekin tarjoavat laajasti tietoa
eri eläinlajeista ja niiden
elintavoista, kun vain malttaa pysähtyä hetkeksi.

SOINISSA

Tervetuloa
VOIT VARATA
KAIKKI HOIDOT
NETISSÄ:
www.lehtopeat.co
m

TUOTTEET JA
LAHJAKORTIT

https://peatcare.com
verkkokaupasta

• K-Market Kaneli
• Sale Soini

ÄHTÄRISSÄ

• K-Supermarket Mainio
• S-Market Ähtäri
• R-kioski Ähtäri

Tilaa lehti kotiin kannettuna

LehtoPeat Oy
Hoitola ja Luontokauppa
Meijeritie 13, 63700 Ähtäri, puh. 0400 267 401
heikki.ruha@lehtopeat.com

puh. 040 535 0463
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Maalaistalon elämä lähelle Farmilla

Farmin kodikkaassa ympäristössä viihtyy pidempäänkin.
Kotieläintila Farmilla ei ole
koskaan täysin samanlaista päivää, siitä pitävät huolen tilan sympaattiset eläimet. Hippa ja Jekku vuohet
kurkkivat aitauksestaan ja
Tullaus hirnuu heinää syötäväksi. Kanat kotkottavat
ja kukko kiekaisee kuuluvasti nokka kohti taivasta.
Joskus joku eläimistä ko-

kee vapauden huumaa karattuaan aitauksesta, toisena päivänä taas navettaan ei mentäisi edes ruoalla houkuteltuna.
Kotieläintilalla on kokemista pienille ja isommille kävijöille. Siellä voi rapsutella ja silitellä eläimiä,
kokeilla puujaloilla kävelyä, tutustua maalaistalon

askareisiin tai nauttia kupposen kahvia kaikessa rauhassa tuvan pirtin pöydän
äärellä.
Uutta Farmin kesässä on toiminnan virkistäminen yhteisöllisesti. Aktiiviset ähtäriläiset yhdistykset ryhtyvät kukin viikon mittaisella vuorollaan
päärakennuksen kahvilan

pitäjiksi ja tuovat tullessaan myyntiin tuotteitaan.
Toiminnasta vastaava Eira
Vanhatupa kertoo mukana olevan kymmenisen yhdistystä, mutta lisää mahtuu mukaan ja ilmoittautua
hänelle. Kahvilatuoton saa
kukin yhdistys itselleen.
Ähtäriä tuotiin maailmankartalle viime kesänä ahkerien tekijöiden
paukuttaessa kangaspuilla maailmaennätysmattoa.
Raikkaat räsymatot matkasivat ympäri Suomea ja kokemuksen innostamana on
Farmin tupaan pystytetty
kangaspuut, joissa kävijät
voivat kutoa oman raitansa mattoon klo 11–16 välisenä aikana.
– Matonteon toteuttaa
Etelä-Pohjanmaan Taitokeskus, joka on tuonut paikalle kangaspuut. Kuteita
jäi viime kesältä mattotalkoista ja loimet kustantaa
eläinpuisto, kertoo Vanhatupa. Lisäksi Taitokeskus
tuo paikalle myyntiin omia
tuotteitaan.
Farmin kesä huipentuu 13. elokuuta pidettäviin maalaismarkkinoihin,
joihin toivotaan paikalle

myyjiä leipomuksineen ja
käsitöineen runsaslukuisesti.
– Sinä päivänä on vapaa pääsy kotieläintilalle,
vinkkaa Vanhatupa. Mark-

kinoille toivotaan mahdollisimman paljon esille paikallista tuotantoa. Made in
Ähtäri -tarjontaa löytyy
varmasti yllin kyllin. Ähtärissä on paljon osaamista.

Upea uimaranta
Leirintäalueen kesä oli
viime vuonna vilkas ja
toimintaa kehitetään
edelleen kiinnittämällä
huomiota yleiseen viihtyvyyteen ja aukioloaikoja pidentämällä.  
– Leirintäalue on
avoinna klo 10–22 ja
sieltä saa edelleen pizzaa, grillituotteita ja
jätskiä, kertoo eläinpuistoyhtiön toimitusjohtaja
Arja Väliaho.
– Iltaohjelmaakin on
tulossa välillä, hän vinkkaa. Alueen uimaranta
on hyvä ja viime vuonna leirintäalueen sisäänkäynnin kohdalta avattu
kulkuyhteys eläinpuiston reitille on osoittautunut toimivaksi.

– Kuumana kesänä ihmiset kävivät välillä leirinnässä uimassa ja jatkoivat sitten kierrokselle.
Uimaranta on saanut
kehuja ja sitä käyttävät
niin matkailijat kuin paikalliset uimarit.
Väliaho on tyytyväinen alueen viime vuoden kävijämääriin ja saman suunnan odotetaan
jatkuvan tänäkin kesänä. Ajatusta tukee osaltaan asuntoautojen käytön lisääntyminen korona-aikana. Yksi Suomen
kauneimmista karavaanaarialueista koivujen
katveessa järven rannalla on mieluisa kohde paljon liikkuville.

Tilitoimistot
TARTU UUTISNUOTAN
KESÄTARJOUKSEEN!

HT-Tilintarkastaja
JP Kiilunen

p. 0400 554 007 • jp@tilitaitajat.fi

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Ostolantie 6A a2, Ähtäri

Yrittäjäin Tili Ky
Ostolantie 15, 63700 Ähtäri
Puh. 06 533 0250

Taloushallinnon ammattilainen
palveluksessasi!
Kaikki
palvelut myös
sähköisesti!

• Kirjanpito
• Tilintarkastus
• Palkanlaskenta
• Myynti- ja ostoreskontra
• Yritysjärjestelyt ja
yritysten perustamiset

Sanna, Sari, Suvi ja JP

040 832 0596, 0400 554 007
Ostolantie 6A a2, Ähtäri
www.tilitaitajat.fi

Auktorisoitu
Taloushallinnon jäsen

Ostolan Isännöinti
Linjatie 9, 63700 Ähtäri,
p. (06) 521 2100

Vietätpä kesääsi
miten tahansa:
mökillä, matkoilla,
riippukeinussa,
laiturin nokassa…
paikalliset lukuelämykset
tavoittavat sinut!
PAPERILEHTI:
3 kk 32 € (norm. 37 €)
6 kk 44 € (norm. 52 €)

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton
jäsen

Wejjon Tili
• Kirjanpito • palkanlaskenta • laskutus • reskontra
• tilinpäätökset • verotukseen liittyvät palvelut
• EU-tukineuvonta

Monipuolista taloushallinnan osaamista!
0400 172 563 ∙ Ota yhteyttä!
www.wejjo.net ∙ posti@wejjo.net

DIGILEHTI:
3 kk 19 € (norm. 28 € )
6 kk 29 € (norm. 38 € )

ps. digilehden voit lukea jo
julkaisua edeltävänä iltana
klo 18 lähtien.
Tarjous voimassa 30.6. asti.
Koskee vain uusia asiakkaita.

040 535 0463

ahtarinjarven.uutisnuotta@sss.inet.fi
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Kiipeilypuisto, patikointia, yökerho, maittavia aterioita

Mahdollisuuksien matkailualue

Erikoisliikkeet
Kanssanne ilon ja surun hetkellä!

TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO
• KUKKALAITTEET
• ARKUT • KULJETUKSET ym.

Tervetuloa!

• LEIKKOKUKAT
• KIMPUT
• ASETELMAT
• VIHERKASVIT ym.

Eeva-Maijan Kukka ja Hautaustoimisto
Puh. 06 533 0256 Koulutie 1, ÄHTÄRI

Ostolantie 6•63700 Ähtäri•p. 06 533 7377•www.pmt.fi

Läsnä elämänne hetkissä!

Valikoimissa mm.
• leikkokukkia • viherkasveja • kimppuja
• asetelmia • koriste-esineitä • lankoja ym.

Hautaustoimisto

Suruasiat ammattitaidolla
Puh. 050 521 3784

Ostolantie 13, 63700 Ähtäri

Matkailualueella riittää tekemistä, hotellin keila- ja uimahallit, ravintola sekä yökerho mukaan lukien.
Ähtärin matkailualue on
paljon muutakin kuin pandat ja eläinpuistokierros.
Eläinpuistoyhtiöiden toimitusjohtaja Arja Väliaho luettelee nopeasti pitkän listan nähtävästä ja koettavasta tarjonnasta. Esille tulevat
sujuvasti uimahalli, keilahalli, yöpymiset, leirintäalue, yökerho, FlowPark,
patikka- ja pyöräilyreitit,
saunaravintola Kiulu sekä
á la carte ravintola. Listaa
voisi jatkaa pidemmällekin.
Vapaa-ajanharrastukset
nousevat suosioon yksi toisensa jälkeen. Nouseviin
trendeihin Väliaho nostaa
pyöräilyn.
– Ennusmerkit näyttävät,
että pyöräily olisi pop ensi
kesäkaudella ja sen myötä
pyöräilyasiakkaamme.

Ähtärissä on mainiot
mahdollisuudet pyöräilyyn,
matkailualueen läheltä lähtevät hyvät reitit ja Kuuden
tähden reitistö- hanke on
tehnyt harrastajille sopivaa
reittialustaa.
Ennen varsinaista kesäsesonkia matkailualuetta
ovat vallanneet luokkaretkeläiset, joiden viihtyvyyteen ja erityisesti opetukselliseen sisältöön on panostettu. Myös ryhmämatkat ovat ottamassa uutta
vauhtia alleen.

Sykettä
yökerhosta
Maaliskuussa Hotelli Mesikämmenen tiloissa avattu Ä-klubi on vetänyt juhlakansaa yökerhoon kiitet-

tävästi alkukevään aikana.
– Olemme aloitukseen
tyytyväisiä, ihmiset ovat
löytäneet klubin. Yökerho
on vaikuttanut Mesikämmenen kokousmyyntiin
positiivisesti, kertoo Väliaho ja toteaa muutamiin
isoihin kokoustapahtumiin
tehdyn jo varauksia yökerhon myötävaikutuksella.
– Ihmiset haluavat olla korona jälkeen iltaa yhdessä. Tässä tilassa on
kaksi puolta, joista toisessa voi jutella rauhassa, olla yhdessä ja viettää aikaa.
Mielenkiinnolla odotamme kesää.
Yökerhotilasta on tehty jo ensimmäinen limudiskovaraus eli myös perheille sopivaa ohjelmaa on
luvassa. Klubi on laajenta-

nut palvelutarjontaansa ja
kehittänyt toimintaa.
Varsinaisina yökerhoiltoina kävijöitä viihdyttävät
muun muassa Jysäri dance
tour, Ibe ja Aurora.
Kevään tullen on Hotelli Mesikämmenen puolella vieraillut ilahduttavasti
ruokailijoita.
– Ihmiset haluavat syödä
ulkona ja hyvin. Pyrimme
vastaamaan siihen, toteaa
Väliaho viitaten kesän uuteen á la carte-listaan. Ruokailua ryydittävät tuttuun
tapaan kesäterassi-illat elävän musiikin äärellä.
Pandatalossa panostetaan
etenkin lapsiperheitä ajatellen Street food -tyyppiseen
tarjontaan, unohtamatta
tuttua salaatti- ja keittolounasta.

Vetoketjun vaihdoista juhlapukujen
valmistuksiin yms. ompelupalvelu.

Kaukolantie 56, Ähtäri

p. 045 123 6565

Toimialue
Toimialue
Virrat
Virrat
jaja
lähikunnat
lähikunnat

Koirahieroja
KoirahierojaAT
AT
Terapialaserhoidot
Terapialaserhoidot

Mari
MariKolkkala
Kolkkala
040
040534
5346786
6786

Erikoisliikkeet
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RISTO KEINÄNEN

kaiken tavaran kauppias huvin vuoksi
risto.keinanen@pp1.inet.fi
TAVARAA ON!

Myllymäen Antiikki ja Rompe Ky
Puh. 0500 676 149 • Asematie 60, 63900 Myllymäki

MUOVILAMI OY
www.lamidoors.com
Yrittäjäntie 5, 63700 ÄHTÄRI
Puh. 0207 281 828

Tuhansia tuotteita koirallesi
Nettikaupassamme
Liikkeessämme Ratatie 2, Ähtäri
Osastollamme koiranäyttelyissä
• ilmainen arviointi
• pihapuiden kaadot • pensaiden ja aitojen
sekä nurmikoiden leikkuut
• polttopuiden valmistus ammattikoneilla
• metsurin työt ym.
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TAPAHTUMIA
KAIKENIKÄISILLE:

Ähtärin seurakunnan
kesä 2022
KASTEPUKU•
•

Perheretki eläinpuistoon 7.6. klo 9-16

-alussa hartaus matkailualueen kappelissa
Seurakunnan ja kaupungin yhteiset kesäleirit
Valkeisen Lomassa
15.-17.6. 4.-6. luokka, 20.-21.6. 1.-3. luokka,
22.6. eskareiden leiripäivä
Luontoretriitti matkailualueen kappelilla

11.6. alkaen klo 10
-Ohjaajana Matti Perttu
-Vesper klo 18, kesäteologi Juhani Romppainen
MILLOIN?

Viikolla
39 eli 25.9.-1.10.
Hautojenhoitopäivä
11.6. klo 12-15
-Hodarit grilliltä, tuotto Yhteisvastuun hyväksi
MISSÄ?
-Tarjolla kukanistutusapua ja hautakivien
oikaisuun maa- ja kiviainesta sekä
työvälineitä
Seurakuntakeskuksessa,
Pappija opastusta
lassa,
kirkossa ja torilla

-Isoskoulutettavat mukana
-Paikalla
myös kukkientiedot
myyjät ja hautakivien
Katso
tarkemmat
oikaisuun erikoistuneet yrittäjät
kirkollisista, facebookista ja
Sanajumalanpalvelus su 12.6. klo 12
netistä

matkailualueen kappelissa;
Olli-Pekka Kaukometsä ja kesäteologi
Juhani Romppainen, kanttori Sofia Harju
Matkailualueen kappelihartaudet:
WWW.AHTARINSEURAKUNTA.FI
-keskiviikkoisin kesä-heinäkuussa klo 18
(1.6./8.6./15.6./22.6./29.6./6.7./13.7./
20.7./27.7.)
Mukana kesäteologi ja kanttori sekä
muita muusikoita
Kappeli on lisäksi avoinna arkisin klo 9-18
Sunnuntaisin jumalanpalvelus kirkossa klo
10, kuunneltavissa myös nettiradiossa ja facebookin live-lähetyksenä
Ähtärin kirkko on tiekirkko 10.6.-20.8.
-Kirkossa on ovet avoinna ma-pe klo 8-15.30.
Ähtärin kirkko on arkkitehtuuriltaan harvinainen Etelä-Pohjanmaan kirkoista ja hautausmaa-

ÄHTÄRIN SEURAKUNNASSA VIETETÄÄN SEURAKUNTAVIIKKOA!

Siivous & kiinteistö
EM-SIIVOUS
SIPILÄ
• Kotisiivoukset
• Remonttisiivoukset
• Kotipalvelut
• Toimitilasiivoukset
• Siivousvälineiden vuokraus • Mökkisiivoukset ympäri vuoden

Katariina Kari-Viikeri
040 553 0977 kati@tarpantikkeli.fi

Jokiahontie 8,
63500 Lehtimäki
Eila Sipilä
puh. 0400 108 939
Pentti Sipilä
puh. 0400 654 429

NÄYTTELY
PAPPILASSA

alue kaunis ja hyvin hoidettu viihtyisä retkikohLUENTO
de.
Tervetuloa
hiljentymään yksin tai yhdessä
MESSUN
TEOvieraiden
kanssa!
LOGIASTA
SRK
-KESKUKSESSAmatkailualueen kappelille
Kirkkovenesoutu
jaKESKIVIIKKOmaaseutumarkkinoille 13.8.
NA KLO 18
-lähtö Tuomarniemestä,
-perillä
hartaushetki kappelilla
TORIPÄIVÄ
TORSTAINA
Yhteislaulutilaisuudet:
KLO
To
9.6.10-13
klo 18 Kirkko-opastus, urkuesittely ja
yhteisvirsiä, Kirkko/Sofia Harju
SAPATTITo
23.6. kloSRK18 Suvilinnun lauluja, Srk-keskuksen
ATERIA
KESKUKSESSA
sali/Sofia
Harju
PERJANTAINA
To
7.7 klo 18 Taize-lauluja, Matkailualueen
KLO 18
kappeli/Sofia
Harju
To
21.7.
klo
18
PERHEMESSUElämän rajapinnoilla,
Vanha
Pappila Hetki terassi /Leena Saunanen
SUNNUNTAINA
To
4.8. klo 18KLO
Simojoen ja Löytyn lauluja,
KIRKOSSA
Hautausmaan
kappeli/Sofia Harju
10
Konsertit:
NELJÄN POLTo
16.6.
klo 18 Herra kädelläsi -urkumusiikkia
VEN
TREFFIT
elämän
SRK- juhlahetkiin/Sofia Harju
To
14.7. Herra kädelläsi -laulumusiikkia
KESKUKSESSA
SUNNUNTAINA
elämän
juhlahetkiin/ Sofia Harju
KLO
11.30
To
11.8.
klo 18 Kesäillan urkumusiikkia,
dir.cant. Timo Lehtonen, Buxtehude - Bach
Kansanlaulukirkko kultaisella korilla
Ähtäri-päivien yhteydessä 7.8. klo 10
-musiikissa avustamassa pelimannit
Kirpputori HYMIS uusissa tiloissa
os. Ostolantie 15, avoinna ma-pe 12-16 ja la
10-13 www.facebook.com/HymisDiakonia/
Tervetuloa edullisille ostoksille!
www.ahtarinseurakunta.fi

Hyvän Jumalan siunausta kesääsi

Tee retki
luontoon!

Tee luontoretki ja opi eläimistä. Pidä tauko ja nauti eväitä.
Luova hetki leikkipaikassa ja taas mennään.

Tervetuloa

jäteasemalle ja RE-pisteelle!
MAKSUTON VASTAANOTTO:

Kodin kierrätettäville jätteille
 lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset
(tyhjänä, puhtaana ja kuivana, korkit erikseen)











lasijäte (muut kuin lasipakkaukset, esim. lasiastiat)
metalliesineet ja -romut
puhdas pahvi- ja kartonki
paperi (kodin keräyspaperi)
tiili ja betoni, keramiikka ja posliini
puujäte, puhdas ja maalattu puu
kodinkoneet
vaarallinen jäte (esim. akut, maalit ja öljyt)
risut ja haravointijätteet

MAKSUA VASTAAN:

 biojäte (elintarvikkeet)
 poltettava jäte (esim. muoviesineet, likaiset muovit ja pahvit,
sohvat, tekstiilit ja patjat)

 lajiteltava jäte (esim. ikkunat ja lasiovet karmeineen)
 loppusijoitettava jäte (esim. PVC, kipsilevy, mineraalivillat

zoo.fi
ahtari

ja kattohuopa)

Katso yhteystiedot ja tarkemmat
lajitteluohjeet: etappi.com

sales@ahtarizoo.fi

p. 030 62150
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Ähtärin Riistanhoitoyhdistyksen

TOIMINTAKALENTERI 2022
AMPUMAKOE
Myllymäki: La 2.7. ja la 30.7.
Ähtärinranta: La 6.8., la 3.9. ja la 24.9.
Torakka: La 13.8., la 10.9. ja to 6.10.
*Ampumakoetilaisuuden ilmoittautumisaika on klo 12–13.
JOUSIAMMUNTAKOE
Ähtärinranta: La 6.8. ja la 3.9.
Torakka: La 13.8., la 10.9.
*Ampumakoetilaisuuden ilmoittautumisaika on klo 13–13.30
Lisätietoja ampumakokeista: riista.fi/tapahtumahaku

Ähtärin Riistanhoitoyhdistyksen

TOIMINTAKALENTERI 2022
METSÄSTÄJÄKURSSI JA -TUTKINTO
Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi:
Pe 17.6. klo 17-21, la 18.6. klo 9-15 ja su 19.6. klo 9.30-12.30
Kurssi toteutetaan jos vähintään viisi osanottajaa.
Ilmoittautuminen kurssille viimeistään 14.6.2022.
Metsästäjätutkintoja
Su 19.6. klo 13, Ke 29.6. klo 18, ke 20.7. klo 18, ke 3.8. klo 18
ja ke 24.8. klo 18.
Metsästäjäkurssit ja -tutkinnot pidetään Autopirtillä,
Miilutie 2, 63700 Ähtäri. Lisätietoja ilmoittautumisesta
kurssille ja tutkintoihin: riista.fi/tapahtumahaku.
Tervetuloa!
Ähtärin RHY

Anneli ja Tapio Harmasen toinen koti Ähtärissä

Koko perheen kohtaamispaikka

Anneli ja Tapio Harmanen muistelevat Ähtärissä vakituisesti asumisen vuosiaan lämmöllä.
Anneli ja Tapio Harmasen Isovehkajärven rannalla sijaitseva kakkoskoti on tontilla, jolla Ähtärin
ja Virtain raja kulkee rantoja viistäen. Siellä mieli
lepää ja tilaa on myös lapsille perheineen. Harmaset asuvat nykyisin Tapion
synnyinseudulla Kurikassa ja perheen kolme tytärtä
ovat aikuistuneet. Lastenlapsiakin on jo kahdeksan.
Kurikkaan perhe muutti
vuonna 1999, mutta heidän
autonsa suunta on edelleen
usein kohti Ähtäriä.  
Harmaset muuttivat Ähtäriin vuoden 1983 kesällä,
kun Tapio valittiin kunnan
eläinlääkäriksi 24 hakijan
joukosta. Lasten kasvettua
kouluikään, toimi Anneli

farmaseuttina Ähtärin apteekissa. Pariskunnan ensiasunto oli Meijerintien
varrella ja pitkäaikaisena
haaveena maalaisympäristössä olevan paikan löytäminen.
Ja löytyihän se, huhtikuussa 1987. Katsastettavan talon pihapiiri oli heinittynyt ja seasta pilkisteli
kaikenlaista romua. Myös
päärakennus kaipasi kohentamista. Tapion kävellessä rantaan asia oli kuitenkin selvä. Tuli tunne,
että koti on tässä.
Tila on ollut nyt 35 vuotta Harmasilla ja saanut uuden ulkoasun, samoin kuin
ympäristö.
– Rakentamistietojemme mukaan talo on tehty

1948 ja meitä ennen täällä on ollut neljä omistajaa.
Tontti on erotettu Honkaniemen päätilasta.

Vilkasta aikaa
Ähtärin kunnan eläinlääkärinä toimiminen oli liikkuvaa työtä eikä Ähtärin
toisella laidalla asuminen
suinkaan helpottanut asiaa.
Matkat tilakäynneille olivat
välillä hyvinkin pitkiä, samoin kuin päivät. Päivystyksen aikana saattoi tulla
kutsu vaikkapa Soinin Jokivarrelle ja kotiin päästyä
tuli uusi soitto, edellisen tilan naapurista.
– Työ oli mahtavaa ja
hienoa, sitäkin kautta tuli paljon tuttavia. Tiloil-

la oli usein kahvia tarjolla, jopa yöllä, Tapio muistelee ja kertoo joskus toppuutelleensa tilallisia tarjoamisista.
Aika on muuttanut maataloutta monella tavalla.
– Työnkuva muuttui maatalouden muuttuessa teolliseksi. Enää ei nähty isäntäväkeä, paikalla oli karjanhoitaja tai lomittaja.
– Ennen oli perheviljelmämaataloutta. Sitten se
muuttui isoihin yksiköihin.
Viimeisinä vuosina työni
oli tietyllä tavalla massasuorituksia ja monelle eläimelle tehtiin tilalla samalla
kertaa sama työ.
Harmaset olivat ajatelleen pysyvänsä aina Ähtärissä, mutta Kurikkaan yllättäen avautunut kunnan
eläinlääkärin paikka muutti mielet. Kotiseudun kutsu
ja useamman työntekijän
päivystysrinki houkuttelivat. Kurikassa pieneläinten
hoito ja tilakäynnit jaettiin
vuoroviikoin.
Tapio on ollut eläkkeellä
neljä vuotta, Annelilla näihin päiviin on edessä vielä
jonkin aikaa.
Ähtärin rikas kulttuuritarjonta saa kiitosta pariskunnalta.  
– Siinä suhteessa täytyy
nostaa hattua, Ähtäri on
paikkakunnan kokoon nähden kulttuurin suurpitäjä,
Tapio kiittelee.

Luonto lähellä
Harmaset kertovat vierailleensa eläinpuistossa
pandoja katsomassa use-

Harmasten kakkoskoti on ahkerassa käytössä. Siellä viihtyvät myös perheen pienimmät.
ampaan kertaan ja monimuotoinen vesielämä houkuttelee.
– Meillä on kanootteja
ja olemme joskus vieneet
ne Peränteelle, mistä pääsee tähän asti melomalla,
Anneli kertoo. Ähtäriläinen elämäntapa miellyttää
Annelia, joka pääsi seuraamaan sitä läheltä apteekin
tiskin takaa 90-luvulla.
– Täälläpäin kun käymme, aina on näkynyt tuttuja kasvoja.
Tapio kertoo harrastavansa jonkin verran uistelua ja kalastamista muutenkin. Isovehkajärvestä on
tarttunut pyydykseen haukea ja jonkin verran ahventa, joskus myös kuhaa.
– Klapinteko on myös
yksi harrastus, hän toteaa.
Kiinteistöjen kunnossapito Ähtärissä sekä Kurikassa toki ottavat oman aikansa, samoin kuin luottamustehtävät.
– Harrastuksenani on

myös raviurheilu ja pitkään
haaveenani olikin hevosharrastus. Täällä olisi ollut mahdollisuus hevosenpitoon, on
peltoa ja tilaa. Edelleen olen
mukana Etelä-Pohjanmaan
hevosurheiluliiton hallituksessa, Tapio kertoo.
Eläimet ovat toki kuuluneet aina perheeseen. Kesällä pihapiirissä on kulkenut lampaita, kanoja ja kaneja, kissat sekä koirat mukaan lukien.
– On klisee sanoa, että
muutimme Ähtäristä, mutta Ähtäri ei meistä, toteaa
Anneli vakuuttaen lauseen
olevan täyttä totta. Ympärivuoden asuttava talo on kovassa käytössä myös lasten
perheineen viettäessä siellä vapaa-aikaansa. Koronaaikana paikka oli erinomainen yhdessäoloon. Osa asui
saunarakennuksessa ja yhteisiä hetkiä vietettiin ulkona.
– Korona-aikana tämä oli
piilopirtti.
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Kotirinteen tilalla kunnioitetaan perinteitä

Ratsastusleirit kuuluvat
kesään vuodesta toiseen

• Makeat & suolaiset
LEIVONNAISET
• Tilausleivonnaiset
Avoinna arkisin

Keittolounas
klo 10–14

klo 7–15
Ostolantie 11, Ähtäri
puh. 040 124 5052

www.facebook.com/IlonanPakari

www.vanhapappilahetki.fi +358 45 630 1399 Kiertotie 4, 63700 Ähtäri

KESÄTERASSI
KARAOKE PE-LA
SEURAPELEJÄ
KYLMIÄ JUOMIA
OSTOLANTIE 14 63700 ÄHTÄRI | @pubp51 | www.p51.fi

KESÄKAHVILA
KONTTUURI
VÄÄRÄKOSKENKUJA 30, ÄHTÄRI
Avoinna 1.6. lähtien ke-su 11-16
www.vaarakoski.fi puh. 044 5258 118

VALKEISEN KESÄ 2022

• Kesäkahvila ja baari (A-oik.) avoinna 17.6.2022 alkaen ma-la klo
16-21. Su suljettu. Poikkea vaikka pyörälenkillä!
• Pihapiirissä rapsuteltavia kotieläimiä kesäkahvilan
aukiolojen mukaan.
• Poropuistovierailuja ennakkovarauksella kesäkahvilan aukiolojen mukaan porojen aitaukseen 20 € /perhe.
• Majoitusta kesävieraille Aurinkorinteen kodikkaissa hotellitason huoneissa alkaen 179 €/2hh/2 vrk, koodilla LÄHILOMA.
• Tulossa! 10.9.2022 Kolmen tähden polkaisu -pyöräilytapahtuma
• Juhlat, ryhmäruokailut, tykypäivät, saunaillat ym. Varaa syksylle

hyvissä ajoin!

Valkeisentie 157, Ähtäri • 050 5666843 • www.valkeisenloma.com
www.facebook.com/valkeisenloma

Ähtärin Alastaipaleella sijaitsevalla Kotirinteen tilalla kunnioitetaan perinteitä,
tila tunnetaan ehkä paremmin Mikonmajan ratsastuskouluna sekä lomamökkitoimintana.
– Tämä talo on perinnetalo. Pappani asui tässä, joten
tämä oli minun mummolani.
Talosta osa on entistä Vasikkaniemen suola-aittaa. Tallirakennus on vanha navetta – vanha navettaosa, missä
mummu ja vaari tekivät navettatöitä, on nyt ruokailutilana, Sanna Kyrkkö (o.s. Vasikkaniemi) kertoo.
– Huoneilla on myös omat
nimensä, jotka juontavat
menneeseen. Ruokailutila
on nimeltään Hepokoto ja
esimerkiksi varustehuonetta
kutsutaan Kanalaksi, koska
siinä on ollut aikoinaan kanoja.
– Tulen aina pitämään hevosia täällä, mummu sanoi
viimeisinä aikoinaan, että jatka Kotirinteen tilaa ja
näin on tehty. Tämä paikka
ja tila pysyvät sydämessä aina. Olen nyt kolmas sukupolvi, joka tilaa pyörittää ja neljäs kasvaa tässä rinnalla koko ajan, Sanna toteaa viitaten
tyttäreensä Viiviin.
Tilalla on harjoitettu maatilamatkailua vuodesta 1985
lähtien ja tuolloin hankittiin
myös ensimmäinen poni.
Vuotta myöhemmin syntyi
ensimmäinen kasvattivarsa.
– Olin ala-asteikäinen,
kun sain ensimmäisen oman
ponini. Se oli New Forest poni, jolle hankittiin kaveriksi
Shetlanninponi. Nämä kaksi opettivat monet lapset ratsastamaan. Itse asiassa oman
ponin hankinta oli syy, miksi
suostuin muuttamaan silloin
lapsena tänne, Sanna sanoo
nauraen.

Leirejä
30 vuotta
Sanna perusti Suomen
Ratsastajainliiton hyväksymän harrastetallin vuonna 1998 ja ratsastuskouluksi
se muutettiin vuonna 2004.
Tallirakennus remontoitiin
2000-luvulla ja sinne tehtiin
muun muassa EU-mittaiset
karsinat.
– Tilalla järjestettiin ensimmäiset leirit 90-luvun
alussa ja opettajana oli Tammelan Pirjo, joka myös koulutti hevosia. Aluksi toiminta

Hevoset ja kesän ratsastusleirit ovat kuuluneet
Sanna Kyrkön elämään aina. Kuvassa Sanna uittamassa hevosta omassa rannassa. Kuva: Sanna Kyrkkö.
olikin pelkkää leiritoimintaa
ja leiriläiset asuivat meidän
kanssamme samassa talossa.
– Yhdessä syötiin aamupalaa samassa ruokapöydässä
ja lähdettiin talliin ja tultiin
taas ruokailemaan. Leiriläiset yöpyivät talomme yläkerrassa. Leiriläiset tulivat
silloin ja tulevat edelleenkin
ympäri Suomea. Nyt leiriläisille on ollut oma leiriaitta jo
20 vuotta.
– Osa on tullut ensin mökeille ja ovat sitten innostuneet ratsastuksesta. Nyt tähän vuoteen mennessä leireillä ja ratsastustunneilla käy jo ensimmäisten leiriläisten lapsetkin. Olemme olleet tässä sukupolvesta
toiseen ja tulemme edelleen
olemaan.
– Leiriläisiä on ollut noin
kymmenen aina kerrallaan,
se on ollut ihan sopiva määrä opetusta ajatellen. Parina
viime vuonna leirejä toteutettiin pienin ryhmin kurssinomaisesti koronan vuoksi.
Myös matkailijat, jotka käyvät ratsastamassa vain kesäisin, ovat tätä päivää. Monesta leiriläisestä on tullut ystäviä, joiden kanssa pidetään
yhteyttä.
Tilalla harjoitetaan edelleen perinteistä maa- ja metsätaloutta sekä ratsastuskoulu- ja lomamökkitoimintaa. Heinät hevosille tulevat
omilta pelloilta. Nyt hevo-

Eläkeliiton Ähtärin yhdistyksen
matkoja kesällä 2022

Ti 07.06. Kutsu Haapamäen Himmaanmäelle,
hinta n. 15 €/ hlö.
Pe 08.07. Matka Karstulan kesäteatteriin Yllätysvieraitanäytelmään, hinta n.40 €/ hlö.
Ti 26.07. Teatterimatka Somerolle Satumaan kuningasnäytelmään, pääosassa Kari Hirvonen.
Hinta n. 89-95 €/ hlö.
Ma 29.08. Sokkomatka.
Matkojen valmistelussa mukana EP Matkat OY/Pekkala.
Tiedustelut ja varaukset: Sauli p. 0400 661 243
tai Raija p. 040 777 2363.

selämässä on jo kolme sukupolvea, joilla kaikilla on oma
tärkeä tehtävänsä.
– Vuodesta toiseen leiriläiset odottavat ehkä eniten leirikilpailuja, perinteisiä leiripäättäjäisiä. Silloin läheiset
tulevat katsomaan ja tarjoamme kahvia ja pullaa, joskus isä paistoi vohveleita
rannassa.
– Mieliinpainuvimpia leirejä ovat olleet lapsi-vanhempi -leirit, samoin leirit,
joille osallistuu vakioleiriläisiä tai sisaruksia. Diplomileiriläisiä ovat he, jotka ovat
käyneet meillä kymmenen
vuotta leireillä.
– Tässä on ollut se rikkaus,
että on saanut nähdä vuodesta toiseen leiriläisten kasvavan aikuisiksi hevosten parissa. Myös lomamökkipuolella samat asiakkaat palaavat vuodesta toiseen, joten
se kertoo paljon paikan tunnelmasta.

Aitoja tunteita
Sanna kertoo nähneensä
monta kasvutarinaa ja kuulleensa monta sydäntä lämmittävää kommenttia leiriläisten kanssa vuosien varrella.
– Eräs poika kävi meillä
ratsastamassa ja leireillä seitsemän vuotta, kahdeksantena vuonna hän tuli meille kylään tyttöystävänsä kanssa

ja leirit jäivät. Moni leiriläinen on jatkanut kilparatsastuksen parissa ja olen myös
nähnyt monet hetket, jolloin
ihminen on voittanut omat
pelkonsa. Ne ovat aina upeita hetkiä.
– Leiriläiset ovat myös aidosti ihmetelleet, että olenko
töissä täällä, ehkä se tuntui
heistä niin hienolta puuhastella hevosten kanssa. Lasten suusta tulevat kommentit ja tilanteet ovat niin aitoja
palautteita. Äidille oli myös
kerran sanottu, että tämä on
heidän varamummolansa.
– Kaikki leiriläiset ovat
yksilöitä, joiden mukaan lähestytään hevosmaailmaa.
Hevostaidot ovat kadonneet
ja muuttuneet, sillä enää
ei olla niin paljoa hevosten
kanssa.
Tilalla kasvatetaan hevosia ja omia kasvatteja onkin
työhommissa edelleen kymmenkunta. Sannan sydäntä
lähinnä ovat suomenhevoset.
– Tilalla on aina ollut suomenhevosia ja se onkin monipuolinen rotu. Nykyään
nimeämme hevoset entisten
sukupolvien mukaan. Haluan, että tilan ihmisten nimet
elävät hevosissa. Ne eivät ole
pelkkiä nimiä, vaan niissä on
tarina kaikissa takana.

Tarina jatkuu
Sannan tytär, 18-vuotias Viivi on niin ikään kasvanut tilalla hevosten ympäröimänä.
– Parasta on ollut päästä
äidin mukana ohjaamaan ja
opettamaan leiriläisiä ja tietenkin hevosten kanssa oleminen. Olen oppinut elämään tämän tilan elämää ja
luultavasti tulen jatkamaan
tilaa jonain päivänä, Viivi
kertoo.
Sanna muistelee erästä
hienoa näkyä kesällä vuosia
sitten.
– Äitini siivosi mökkiä ja
vanha Beltsi-ponimme laidunsi narun päässä nurmikolla. Siinä vuoden ikäinen
Viivi oli touhussa mukana ja
nosteli ponin kavioita, kun
mummu katsoi tytön perään.
– Ne hevoset, joita nyt kasvatan tässä, ovat tulevaisuudessa Viivin hevosia. Ajattelen, että siten tilan ja hevosten tarina jatkuu. Hevoset eivät ole koskaan olleet meille välineitä, ne ovat ystäviä ja
perheenjäseniä.

Vesivaeltajat – retkiä luonnossa
kajakkivuokraus,
melontaretket

Tapio Koskela
040-5452913
www.vesivaeltajat.fi
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Tervetuloa ruokailemaan!
ruokailemaan !
Jäätelökioski
torilla!

BEST
HAMBURGER’S
HAM
BURGER’S

Avoinna
joka päivä
klo 11-20.

www.besthamburgers.fi

Ostolantie 16
ma-to 10.30–23.00 Ajankohtainen
63700 ÄHTÄRI
pe-la 10.30–04.00 tilanne facebookPuh. 06 533 0766 su
10.30–23.00 sivuillamme.

Kierrä
KIPA-Suomi!
lttuurimatkalle
Pysähdyspaikat ku

Tavallista parempi ruokakauppa
Monipuolinen valikoima herkkuja
mm. • PIZZAT • KEBABIT
• HAMPURILAISET • HOT WINGSIT
• SALAATIT
Ajankohtainen tilanne:
oppokebabpizzeria.com

KOTIINKULJETUS
ti–su 11–21

PIZZA

MAINIO

Ostolantie 4, Ähtäri, puh. 045 134 2587

• MA–TO 10.30–22
• PE 10.30–23
• LA 11–23 • SU 12–22
Ostolantie 6 A 8, Ähtäri

06 533 5353

Mikonmajat

Lomamökit ja ratsastusta
* Ympärivuotinen koko perheen
luokiteltu yöpymis- ja lomanviettopaikka
kauniissa maalaisympäristössä järven rannalla.
* Ratsastusta ja ratsastusleirejä,
sekä lasten täysihoitolomia.

Tervetuloa viihtymään!

Tarkistathan ajankohtaiset tilanteet soittamalla.

Ratsastus 040 777 1974
sanna.kyrkko@mikonmajat.fi
Mökkivuokraus 040 507 2574
aira.vasikkaniemi@gmail.com

Alastaipaleentie 47,
Alastaipale, Ähtäri
www.mikonmajat.fi

Raahe
Kalajoki

Ähtäri
Virrat

KOTIIN, JUHLIIN
JA MÖKILLE

Tilaa ja nouda-verkkokauppa osoitteessa
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-mainio

Paltamo
Sotkamo

Kiuruvesi
Kaustinen
Nurmes
Lapinlahti
Pielavesi
Keitele
Ylistaro
Viitasaari
Kuortane
Kristiinankaupunki

Meiltä löydät herkut

Kesäaukioloajat 1.6. alkaen:
MA–LA 8–21, SU 10–21

Tervetuloa!

Suonenjoki

Kankaanpää
Pori
Harjavalta
Huittinen

Seuraa meitä ->
www.k-supermarket.fi/mainio

Säkylä
Mäntsälä
Somero
Loviisa

Ostolantie 13, 63700 Ähtäri,
LAPINLAHDEN KIRJAKAUPPA
puh. 06 533 0027,

Esko ja Anu Sorjonen | Linnasalmentie 12–14, Lapinlahti
040 540
1730/Leena
Mäenpää
lapinlahden.kirjakauppa@gmail.com
| puh.
044 385 0036

Kirjakauppaa jo vuodesta 1914 Ark. 9-17, la 9-13

Lailin Kahvila
& Suolahuone
• Kahvilapalvelut
• SUOLAHUONE
• Reikihoito
• Intialainen päähieronta
Tilaukset/ajanvaraukset
puh. 040 762 0169

KUU KIULUSTA
KESÄÄN

Klubin
kuuma kesä!
Bileet joka pe ja la
klo 22-4.30

la 11.6.

jysäri

dance tour

Nauti Saunaravintola Kiulun
löylyistä Hankaveden rannalla
koko kesän!

la 17.6.

ibe

pe 15.7.

Aurora

+ paljon muuta!

Seuraa meitä Instagramissa
ja Facebookissa: @aeklubi

8 kerran saunakortti nyt 89 euroa!
Siirry ostoksille kiuluun.fi

Karhunkierros 149 - Ähtäri
Kuva: Marc Goodwin
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Meiltä monipuoliset palvelut ja tarvikkeet

POIKKEA KESÄKAUPOILLE!

65 v.

Ähtärin

KAHVITARJOILU

liikkeessämme pe 20.5.2022
klo 9.00 -15.00. Tervetuloa!
Nira 6B
KÄSIPUMPPU
Fim-Fil
SUODATIN TÄYD.
VAIHTOSUOD.

Laajat valikoimat kotimaisia kasteluletkuja useisiin käyttötarkoituksiin
kotipuutarhureille ja ammattilaisille

Pitkäikäinen ja helppohoitoinen
pumppu, joka soveltuu talousvedelle, öljyille ja glykolille.

79,45,-

Toppi MUOVILETKU
Toppgreen 12/20 m

199,-

13,90

4713504

2910312

Nyt pääset veden makuun
WatMan
VESIANALYYSI

ILMANVAIHTOKONEESEEN
SUODATINPAKETTI

Tutkituta kaivovetesi laatu.

Sis. tulo- ja poistoilmasuodattimet F5/F5

47,3614200

Alkaen

17,50

KIINTOAINEPATRUUNA
10 mic

7,-

AKTIIVIHIILIPATRUUNA
10 mic

26,-

3614457

ELY-keskuksen energia-avustus

Öljylämmityksestä pois siirtymiseen myönnetään
rahallista avustusta.
Avustusta saa 4000 euroa, kun ympärivuotisessa
asuinkäytössä olevasta pientalosta poistetaan
öljylämmitysjärjestelmä ja tilalle vaihdetaan ilmavesi-lämpöpumppu, maalämpöpumppu tai kaukolämpöjärjestelmä.

3614426

Vedenlämmitin uudistui!

Altech
pumppuautomaatit

Altech PPT 800
pumppuautomaatti

35,-

SUODATINPATRUUNARUNKO
Aqua FP3
3614491

4000 euroa avustusta
öljystä luopumiseen

Uusi Jäspi VLK 15-160 l on parempi versio itsestään.
Mökille tai kotiin, seinälle tai kaapistoon.
Valmistettu Suomen Raisiossa.

Oras
KYLMÄVESIHANA
101025AC

Altech PPT 1100
pumppuautomaatti

Hyvä vaihtoehto mökille tai asuntoon, jossa tulee vain kylmää vettä.
Hanassa on kääntyvä juoksuputki ja
poresuutin.

UUSI
MUOTOILU

179,- 329,-

Alkaen.

4737600 / XY97

4737601 / OK21

Altech PPT 1300
pumppuautomaatti

Altech SUR 800
RST kastelupumppu

59,-

439,-

6219581

Oras Safira 1023F
MÖKKIHANA JA
VEDENLÄMMITIN

Keittiömallinen mökkihana mökille,
kesäkeittiöön, grillikatokseen, autotalliin tai muuhun tilaan, jossa käytössä ainoastaan kylmä käyttövesi.
5 l vedenlämmitin.

Grundfos
VESIAUTOMAATTI
JP 4-47 PT-H

Vesiautomaatti painesäiliöllä. Edullista ja toimintavarmaa vedenottoa järvistä ja kaivoista jopa 8 m
imukyvyllä. Pumppujen työhevonen.

359,- 139,-

285,-

Altech SUB 1400
RST avokaivopumppu

Grundfos CC5A-1
TYHJENNYSPUMPPU

4737602 / AJ06

6219114

4732540

4737610 / WU23

Saatavana myös pesuallashanalla

Oras Safira 1003F

Sisältää vedenlämmittimen ja
Oras Safira 1003F pesuallashanan.

Kevyt, kestävä ja laadukas tyhjennyspumppu vippaohjaimella. Tyhjentää sadevedet, kellariin tulvivat
pohjavedet, uima- tai suihkualtaan vedet.

495,-

229,-

199,-

4827910 / FN75

Kisällintie 4,
63700 Ähtäri

289,-

4822526

Ähtärin

6110193

puh. 06 5104 400,
automatiikka 040 352 9769

www.ahtarinvesijalampo.fi • Palvelemme ark. 7.00–16.00

Ähtärin kesä 2022
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Mustikkavuoren lava
kutsuu tanssimaan
Tanssilavat ovat osa suomalaista kesäperinnettä ja
tänä vuonna tästä riemusta
päästään nauttimaan myös
Mustikkavuoren lavalla.
Parin vuoden tauon jälkeen keräsivät Kari Hirvonen ja Mika Temonen ahkeran talkoojoukkonsa kokoon, tarjoten tanssikansalle rytmikkäitä keskiviikkoiltoja.
Tanssi-illat aloittaa 29.
kesäkuuta Tangokuningas
Kari Hirvonen & Onnentähti. Kesän muihin esiintyjiin kuuluvat Antti Ahopelto & Etiketti, Jarkko
Yli-Sikkilä & Soiva orkesteri solistinaan Pirita Niemenmaa, Markku Aro &
Diesel sekä Tanssiorkesteri Neitoset. Kiitostanssit
pidetään elokuun kolmantena päivänä ja ne tahdittaa Kari Hirvonen.
Hirvonen kertoo saaneensa keikoillaan ympäri Suomea lukuisia kertoja kyselyjä Mustikkavuoren tansseista. Kaksi kesää
kului hiljaiselossa koronan
vuoksi, nyt on jälleen yhteen kokoontumisen aika.
Idyllisen tanssilavan toivotaan vetävän puoleensa
runsaan määrän lavatanssien ystäviä.

Rakentaminen

Sähkötyö Juha Vuorimaa • Saarijärventie 93 • 63900 Myllymäki
• 041 435 6816 • juha.vuorimaa@gmail.com • www.sjvuorimaa.fi

SORA-ALAN AMMATTILAINEN

• SORAT • HIEKAT • MURSKEET
• MURSKAUKSET
• MAANRAKENNUSTYÖT • YM.
Jyri 0400 262 138 (murskaus)
Jyrki 0400 798 290 (ajot)
Vihtorintie 6, Ähtäri

Tervetuloa

Tansseissa on A-oikeudet Pub51:en järjestämänä
ja non stop -kuljetus etäparkista Mustikkavuorelle.

Kiireinen vuosi
Kari Hirvosen kesä on kiireistä keikka-aikaa mikä ei
miehen mielestä ole lainkaan huono asia. Tiiviin
työtahdin nurjana puole-

na on kuitenkin isän ikävä
syksyllä kaksi vuotta täyttävän pojan luokse. Heinäkuussa esimerkiksi on 32
keikkaa.
– Koko vuosi on vilkasta, tammikuun kuukauden
loma on ansaittu, Hirvonen toteaa. Uutena aluevaltauksena on esiintyminen musiikkinäytelmässä
”Satumaan kuningas”. Kyseessä on Reijo Taipalees-

ta kertova näytelmä, jonka
ensi-ilta on Someron Esakalliolla 3. heinäkuuta.
Tanssilavojen suosikiksi noussut Kari Hirvonen
toteaa jokaisen keikan olevan tärkeän eikä hän pysty
lokeroimaan missä esiintyisi mieluiten.
– Parasta on vuorovaikutus ihmisten kanssa. Siihen
pitäisi pyrkiä, että jokainen
keikka on kuin viimeinen.

monipuolisille ostoksille!

MEILTÄ LÖYTYY MYÖS:
• Polkupyörän renkaat/varusteet
• Ruohonleikkurin hihnat/osat
• Puimurin hihnat/laakerit
…SEKÄ MONENLAISTA MUUTA KAMPETTA!

Ostolantie 8, 63700 Ähtäri | puh. 06 533 4361

OY
Lämpö-, vesi- ja
ilmastointityöt
Saneeraus- ja
uudiskohteet
Tarvikemyynti
Suunnittelu

040 544 2538

Volttitie 4, 63700 ÄHTÄRI

– Kattoremontit alusta loppuun
– Kattopaketit tarviketoimituksena

PYYDÄ MAKSUTON TARJOUS!
050 569 0099 • www.hirsipuu.fi
kimmo.lehtomaki@hirsipuu.fi
• sisäilmatutkimukset
• rakennusten

kuntotutkimukset

• haitta-ainekartoitukset
• suunnittelu

LÖYDÄT
MEIDÄT
OSOITTEESTA
MATTILANTIE 4,
ÄHTÄRI!

• valvonta

www.rakennuskatsastus.fi

040 676 5077

Ähtärin toimisto palvelee
torstaisin klo 9-12.30 ja 13-15
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Rakentaminen
Rakennustoimi JN
Rakennusalan palvelut

040 832 4082

www. rakennustoimijn.fi

www.jumirak.fi

045 234 1670, 045 234 1669

Puh. 040 867 7335

KANTOJYRSINTÄÄ

Nyt on oikea aika päästä eroon
pihakannoista.
Pyydä ilmainen hinta-arvio!
Soita 0400 151 265 tai 0400 290 323
info@kantospois.fi / www.kantospois.fi
Kantospois Oy, Ähtäri

Ainutlaatuisia kalastuspaikkoja
Suomenselän kalatalousalueella riittää ainutlaatuisia kalastuspaikkoja,
Ähtärissä on 169 yli hehtaarin kokoista järveä.
Vesistöjen runsaus mahdollistaa monipuolisen
har rastuskäytön, kuten
kalastuksen, veneilyn, uimisen, melomisen, mökkeilyn ja ylipäätään puhtaista vesistöistä nauttimisen.
Ähtärinjärvi on EteläPohjanmaan toiseksi suurin järvi, ja myös Ähtärin
suurin järvi. Järvi on kapea, mutta lähes 30 kilometrin pituinen, ja se sijaitsee Suomenselän vedenjakaja-alueella sekä
toimii lähtöaltaana Kokemäenjoen reitin vesille.
Ähtärissä on toteutettu
lukuisia hankkeita, joiden
tarkoitus on parantaa vesistöjen tilaa, edistää virkistyskäyttöä sekä tarkastella ja kohentaa kalaston
hyvinvointia.
Veneenlaskupaikkoja ja
vierasvenepaikkoja löytyy
Ähtäristä useita.
Lisäksi kuntamme alueella sijaitsee erityislupakalastuskohteita kuten
Niemisjoki, Pakarinjoki
ja Inhanjoki, jotka osaltaan tarjoavat upeita kalastus – ja melonta mahdollisuuksia. Todennäköisimmät kalasaaliit Ähtärissä ovat kuha, hauki, ahven ja siika.

Kalastuksenvalvonta
tärkeää

VIINIKAN KONE OY

Kalastuksenvalvonta
varmistaa, että kalastajal-

• Maanrakennus- ja kaivuutyöt
• Maa-ainesten kuljetus
• Sorat • Kalliomurskeet CE-merkityt
• Sepelit CE-merkityt • Seulottu multa

Kauniit kalastuspaikat kutsuvat Suomenselälle.
la on tarvittava kalastuslupa ja kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia
säännöksiä ja määräyksiä.
Valvontaa suorittavat
valtuutetut kalastuksenvalvojat yhteistyössä poliisin kanssa. Edellytyksenä toiminnalle on ELYkeskuksen järjestämä koulutus ja valintakokeen hy-

väksyttävä suorittaminen.
Valtuutuksen työhönsä ja
toimialueelleen kalastuksenvalvoja saa yleensä kalatalousalueelta tai osakaskunnalta.
Tunnistat kalastuksenvalvojan tummansinisistä kangasmerkeistä, joissa
on valkoisella teksti ”Kalastuksenvalvoja”. Kalas-

tuksenvalvojalla tulee olla mukana ELY-keskuksen myöntämä kuvallinen
kalastuksenvalvontakortti
ja hänet valtuuttaneen vesialueen omistajan tai kalatalousalueen valtakirja.
Kalast uslain mukaan
kalastaja on pyydettäessä velvollinen esittämään
kalastonhoitomaksunsa,
muut kalastuslupansa ja
henkilöllisyystodistuksensa kalastuksenvalvojalle. Jos kalastusta harjoitetaan liikkeessä olevasta
veneestä, on vene pysäytettävä kalastuksenvalvojan antamasta merkistä.
Muista siis pitää kalastonhoitomaksun kuitti ja
muut mahdolliset luvat aina mukana kalastaessasi. Puhelin on tähän hyvä
väline. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on ikä
voitava todistaa esimerkiksi henkilöllisyystodistuksella.
– Kalastuksenvalvoja
valvoo, että kalastuksessa noudatetaan kalastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Valvonta koskee kalojen pyyntimittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita sekä
pyydyksiä koskevia kieltoja ja määräyksiä. Keskeisiä asioita valvonnassa
ovat valtion kalastonhoitomaksut ja vesienomistajien lupien tarkastaminen. Kuluvana vuonna lisäämme valvontaa myös
reittivesien ulkopuolelle
niin sanottuihin pienvesiin ja jokikohteisiin, alueella toimiva kalastuksenvalvoja Ari Hyvölä toteaa.

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi

Risto Viinikka ÄHTÄRI

0400 616 324
Uutisnuotta ilmestyy KERRAN KUUKAUDESSA
KESKIVIIKKOISIN peittojakeluna
-aineistot viimeistään perjantaina 3.6.
-aineistot viimeistään perjantaina 1.7.
-aineistot viimeistään perjantaina 29.7.
-aineistot viimeistään perjantaina 2.9.
-aineistot viimeistään perjantaina 30.9.
-aineistot viimeistään perjantaina 18.11.

Muina viikkoina lehti julkaistaan
normaalisti TORSTAISIN, aineistot
torstain lehtiin maanantaisin.
040 535 0463
ahtarinjarven.uutisnuotta@sss.inet.fi

Leikkaa talteen

■ KESKIVIIKKONA 8.6.
■ KESKIVIIKKONA 6.7.
■ KESKIVIIKKONA 3.8.
■ KESKIVIIKKONA 7.9.
■ KESKIVIIKKONA 5.10.
■ KESKIVIIKKONA 23.11.

Romukioskin palveluita
käyttävät prinsessatkin!
ÄHTÄRI Mattilantie 5, Ti 10-12

PUNNIT
JA M A K S E M M E
SAM
H E T I! M E

Palvelemme 16 eri toimipisteessä ja
kesällä olemme romun ostoskiertueella.
Katso lähin toimipisteesi romukioski.fi
www.romukioski.fi/ostohinnat

GSM 050 505 2030

Ähtärin kesä 2022
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KORSUMÄEN AUTO 42 v. Toyota-kauppaa Ähtärissä!
VAIHTOAUTOJEN LISÄKSI MEILTÄ MYÖS UUDET TOYOTAT

Esittelyauto
Toyota Truck Masters OX 4X4
Avolavakuorma-auto (BA) 4ov. 2022. 69 400 €

Esittelyauto
Toyota RAV4 2,5 Hybrid
Plus Edition. 2022. 44 100 €

Esittelyauto
Toyota C-HR 1,8 Hybrid
Intense Edition. 2022. 36 100 €

Esittelyauto
Toyota Corolla Touring Sports
2,0 Hybrid Prestige Edition. 2022. 36 300 €

Toyota Corolla Hatchback 2,0
Hybrid Active. 2020
28 900 €

Toyota RAV4 2,5 Hybrid AWD-i
Style Black Edition. 2021 54 000 €

Esittelyauto Toyota Proace L2 2,0 D 145
Automatic Edition 5-ov. 2022 49 500 €

Toyota Proace L2 2,0 D 180
Automaatti 5-ov. 2019 36 500 €

Toyota Proace L2H1 2,0 D 163
Active A/T. 2015
20 900 €

Volkswagen Caddy umpipakettiauto 2,0
TDI 75kW 2501kg PRO. 2019 24 900 €

Toyota Corolla 1,6 Valvematic Comfort Multidrive S 4ov. 2014 16 900 €

Toyota Avensis 2,0 D-4D DPF
Active Wagon. 2013
13 900 €

Toyota Avensis 1,8 Valvematic
Linea Sol Wagon. 2009 11 500 €

Toyota Auris Touring Sports 1,6 Valvematic Active Edition. 2014
14 500 €

Toyota Auris 1,4 D-4D
DPF Life 5ov. 2013

Toyota Verso 2,2 D-CAT 150
Linea Sol aut. 7p. 2011 6 900 €

Toyota Yaris 1,5 Hybrid
Active 5ov. 2015
15 500 €

Toyota Yaris 1,33 Dual VVT-i Active Edition 5ov. 2017 17 500 €

Toyota Yaris 1,4 D-4D
DPF Life 5ov. 2014

12 900 €

Toyota RAV4 2,2 D-4D 136 Clean
Power 4WD. 2008
11 900 €

Toyota Prius Viistoperä
(AB) 4ov. 2011
14 900 €

Toyota Hilux 2,5 D-4D
100 4WD. 2003

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline
2,0 TDI 103 kW DSG. 2011 17 500 €

Volkswagen Touran Comfortline 1,6 TDI 77 kW (105 hv)
BlueMotion Technology DSG-autom. 2014 14 900 €

Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline
1,6 TDI 85 kW (115 hv). 2017
15 900 €

Volkswagen Touran Highline
2,0 TDI 103 kW. 2004
6 700 €

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1,4 TSI 90
kW (122 hv) DSG-automaatti. 2011 10 900 €

Volkswagen Golf Plus Comfortline 1,6 TDI 77 kW
(105 hv) BlueMotion Technology. 2012 9 900 €

Volkswagen Tiguan Sport & Style 2,0 TDI 103
kW, Tiptronic-autom. 4MOTION. 2008 12 500 €

Opel Mokka X Enjoy 1,4 Turbo Start/
Stop 103kW MT6. 2017
18 700 €

Audi Q5 Offroad TDI Edition 2,0 TDI
140 kW quattro S tronic. 2015 24 900 €

Nissan X-TRAIL 2,5 Business
M/T ESP 4X4. 2005
8 500 €

Nissan X-Trail dCi 130 Business 360
2WD Xtronic E6. 2016
27 900 €

Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC
Invite 5MT. 2016
18 700 €

Audi A6 Avant 2,0 Turbo FSI 125 kW
multitronic-aut. 2007
8 900 €

BMW 325 E90 Sedan.
2009

Porsche Boxster 2,5
986. 1998

Audi Cabriolet 2,3E.
1991

6 300 €

Alfa Romeo 159 2,4 JTDM
Qtronic. 2009
8 700 €

Audi A4 Avant 3,0 TDI (DPF) quattro
tiptronic S-Line. 2008
16 900 €

BMW 116 E81 Hatchback
3-ov Business. 2010
9 900 €

Audi A4 Avant 1,8 T
120 kW. 2007

BMW 535d Farmari
(AC) 4ov. 2007

BMW X5 70 SAV.
2008

13 900 €

Kia Sportage 1,6 ISG Urban Active EcoDynamics. 2016 17 300 €

15 300 €

17 900 €

12 500 €

9 800 €

Audi A3 Sportback Attraction 1,4 TFSI 92 kW S
tronic Start-Stop Black Edition. 2009 9 900 €

Audi A4 3,0 TDI 150 kW quattro
tiptronic-aut. 2005
7 800 €

BMW 518 F11 Touring 518d A Business
Exclusive Edition. 2017
19 900 €

BMW 530 xd Touring.
2006

21 900 €

BMW X5 5D STW 3.0D-FB714X4/282. 2003
11 900 €

BMW 520d Farmari
(AC) 4ov. 2007

BMW F 800
S-0216A/798. 2007

Kawasaki LTD 450
Liguid Cooler. 1987

Kia Sportage 2,0
2WD LX. 2007

Mercedes-Benz C 200 CDI BE A Premium
Business Avantgarde. 2010
10 900 €

Kia cee´d 1,6 CRDi ISG EX 5D
EcoDynamics. 2012
5 900 €

6 500 €

Yrittäjäntie 2,
63700 Ähtäri
www.korsumaenauto.fi

11 900 €

4 900 €

Mercedes-Benz C 30 CDI AMG
Farmari (AC) 5ov. 2003 10 900 €

Automyynti
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
puh. 0400 647 992

8 900 €

11 900 €

2 200 €

Mercedes-Benz CLS 350
Coupe Classic. 2005
14 900 €

Huolto/varaosat
Avoinna ma-pe 7.30-17
puh. 040 721 8244, 040 722 5131

Toimisto
Avoinna ma-pe 9-17
puh. 040 721 4311
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Kotiseutumuseo –
tarinoiden aarreaitta

Autoilu ja huolto

AUTOHUOLTO

SEPPO
KOIVULAMPI
Huollot
Renkaat
l Rengastyöt
l Katsastusremontit
l Pakokaasumittaukset
l Ilmastoinnit
l Ym. alan työt
Oikotie 6, ÄHTÄRI
0400 853 679
l
l

Ähtärin Taksi Oy

0400 811 090
ahtarintaksioy@gmail.com

Ähtärin
Autokorjaamo Oy
Puh. 06 533 1950
Hankolantie 6,
Ähtäri
ahtarin.autokorjaamo@co.inet.fi

Autokorjaamo

J.Annala

Puh. 050 304 1459
Sorvikuja 1, Ähtäri

- VARAOSIEN ERIKOISLIIKE Meiltä myös NESTE- ja HITSAUSKAASUT

ark. 8-16.30
la sulj.
Varaosat 044 980 3602 / Jari
www.ahtarinautotarvike.fi

Genuine
Taksi oy

MYÖS KELA-KULJETUKSET

Paikallista palvelua

Ota yhteyttä: 040 53 36 430, 044 53 36 430
Raitamäki

TERVETULOA!
MUKAAN
Norm. B eli HENKILÖAUTO-, ILMOITTAUDU
• nettisivuillamme
EAS- JA RISKI-KOULUTUS
• toimisto@ahtarinliikennekouluky.fi
KURSSIMME ALKAVAT AINA • puh. 0400 664 486
KUUKAUDEN VAIHTEESSA
SEKÄ KUUKAUDEN
PUOLIVÄLISSÄ.
• MYÖS MOPO- JA MP-KURSSIT Ostolantie 20, Ähtäri

Kotiseutumuseot ovat varsinaisia aarreaittoja, joissa pääsee hetkeksi sukeltamaan entisaikojen elämänmenoon ja tutustumaan esineistöön liittyviin tarinoihin. Viime kesän tapaan Ähtärin kotiseutumuseolla on
nähtävänä rovasti von Pfalerin elämästä kertova näyttely. Kauniina yksityiskohtana on näyttelyssä seurakuntakeskuksesta tiloihin tuotu
ryijy, jonka ähtäriläiset naiset ovat aikanaan suunnitelleet ja valmistaneet Ähtäristä pois muuttaneelle rovastille. Ryijy palautui Ähtäriin
Pfalerin suvun lahjoituksen
kautta.
– Täällä on paljon muutakin esineistöä, esimerkiksi
kirjeitä, jotka liittyvät Pfalerin Ähtärissä oloaikaan.
Siitä ajasta on pitkä ja värikäs historia, toteaa Ähtäri-Seuran puheenjohtaja Ulla Akonniemi.
– Näyttely sai tosi hyvän
vastaanoton viime kesänä,
kävijöitä oli yli 700, vaikka museo oli auki vain tiistaista sunnuntaihin, juhannuksen jälkeen aloitimme ja
museo oli auki heinäkuun
loppuun. Kävijöitä oli yli 40
paikkakunnalta eli se kiinnosti laajasti.
Museon salin täyttävän
näyttelyn lisäksi on pienemmässä huoneessa esillä
1900-luvun alun naisten pukuja. Kaunista omista kokoelmista -nimisen näyttelyn asut ja asusteet ovat Ähtäri-Seuran omistamia ja ne
on saatu lahjoituksena eri
puolilta Ähtäriä. Esillä on
muun muassa puku Vääräkosken pytingiltä.
– Meillä on seuralla aika
iso kokoelma asuista; lau-

Museon salin esineistö kertoo monin tavoin rovasti von Pfalerin elämänvaiheista.
kuista, kengistä ja hatuista.
Kotiseutumuseon perusnäyttelyn vanhimmat esineet ovat 1700-luvun alusta ja tämäkin osa museosta
on herättänyt kiinnostanut
myös ei-paikkakuntalaisia.
Päätalon lisäksi nähtävänä
on pihapiirissä muun muassa tallirakennus sekä PostiJuulian aitta.
Kotiseutumuseo on avoinna 28.6.–31.7. tiistaista sunnuntaihin. Elokuussa museon ovet ovat avoinna vain
lauantaina ja sunnuntaina.
– Näkemistä on ja kohteita riittää, toteaa Akonniemi.

Talkoita ja juhlat
Kotiseutumuseolla on
vuosikymmenien ja viime
vuosien saatossa tehty mittaamaton määrä talkootunteja. Viimeisimpiin töihin
kuuluvat vanhan reen kunnostaminen ja tuvan kellon
entisöiminen. Tämän kesän
toimintaan kuuluu muun
muassa päärakennuksen

maalaaminen punamullalla.
Suunnitteilla on pihapiirin
muhkean tuulimyllyn isompi remontti, joka toteutetaan
myöhemmin.
Tuttuun tapaan museonmäellä on talkoot tiistaisin.
– Viime kesänä saimme uusia talkoolaisia, kesäasukkaitakin aika paljon.
Seuran jäsenmäärä on
kasvussa ja vaikka osa on
jäänyt pois, uusia on tullut
tilalle.
– On ilahduttavaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja
haluavat olla mukana toiminnassa, iloitsee Akonniemi.
Ähtäri-Seura viettää kotiseutumuseolla tavallista
juhlavampia kotiseutupäiviä elokuussa juhlittaessa
samalla seuran 75-vuotista taivalta puhein, sävelin
ja ansiomerkkejä luovuttamalla. Kotiseutupäivät järjestetään lauantaina 6.8. klo
13 alkaen. Ohjelmasta kerrotaan tarkemmin ajan lähestyessä.

Kaunista omista kokoelmista -näyttelyn yksi
helmistä, hääpuku.

Autoilu ja huolto
KESÄRENGAS

www.ahtarinliikennekoulu.fi

ERINOMAISELLA
HINTA-LAATUSUHTEELLA

PIENKONEET
KUNTOON ÄHTÄRISSÄ!
• POLKUPYÖRÄT
• MOOTTORISAHAT
• RUOHONLEIKKURIT
• MOPOT
• MÖNKIJÄT YM.



Huollata autosi
ilmastointi ajoissa!
Ilmastointihuolto
huollon yhteydessä

59€

(+ kylmäaine R134)

Barum
Bravuris
5HM
195/65R15

396 €

205/55R16

428 €

225/45R17

484 €
Made by

MEILTÄ MYÖS:

Hinnat alle asennettuna / 4 rengasta.
Sis alv 24% sekä rengaskierrätysmaksun.

-KONEVUOKRAUS
-HYDRAULIIKKAPALVELU

KONE

rengascenter.fi

TUPA OY

044 972 6530

Mattilantie 9, 63700 Ähtäri
(Nesteen vieressä)

VET E R OA !
TUL

VOK Ähtärin Varaosa Oy
Oikotie 3, 63700 Ähtäri • p. 010 666 8000 • vok.ahtari@netikka.fi
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miiakeittiot.fi

MIIA-KEITTIÖT

• kaikki kodin kiinteät kalusteet • wc ja liukuovet mittatilaustyönä • kodinkoneet • asennus ja kuljetus • 040-5922 314 • 0400-265 828

www.kylmakonehuolto.com

• Kolarityöt
• Maalaus
• Huollot

– LÄHELLÄ JOKAISTA!

050 517 0224

Nikkarinkuja 1, Ähtäri
www.suomenselanautomaalaamo.fi

J<.illinkosken Wanha Tehdas

Avoinna: ma-pe 10-17, la 10-15, su 12-17

�t � -,• •�'

TAKSI
JARI RUNNINMÄKI

Intokeskus, lumivaaramuseo, nauhateollisuusmuseo,
Kamerataivas, näyttelyt, kahvila, tehdasmyymälä
ym. kohteet avoinna.
Uusi tilava kirpputorihalli! Tervetuloa!
Tiedotamme kesän näyttelyistä ja mahdollisista
tapahtumista nettisivuillamme
www.killinkoski.fi sekä Facebookiss a lähempänä.
Tiedustelut: 0400 453 054 1 killinkoski@killinkoski.fi

(hlöauto 1+8)

040 525 9401

ja.runninmaki@gmail.com

Lämmintä vai kylmää?
Meiltä toimivat ja luotettavat jäähdytysalan
palvelut vankalla kokemuksella:
• jääkaapit, kylmäkaapit, pakastimet
• kylmiöt, kylmä- ja pakastehuoneet
• kylmäkoneistot, kylmäkalusteet
• ilmastoinnin jäähdytys ja lämpöpumput
• vuosihuollot, huoltosopimukset
• tilatankit ja tilasäiliöt
• suunnittelu, myynti, asennus,
huolto ja varaosat
JÄÄHDYTYSLAITTEET
JA ILMALÄMPÖPUMPUT

KESKUSTAKSIN KELAKYYDIT
Tiesitkö, että Keskustaksilta voit tilata tuttutaksin Kela-kyytiisi?
Sama taksi voi hoitaa sekä meno- että paluumatkan.
Sovi etukäteen autoilijan kanssa kuljetuksesta.
Tilaa tuttutaksi Keskustaksin Kela tilausnumerosta

0800 92440
(soitto ja jonotus maksutonta)

ja kerro tuttutaksin numero tilauksen yhteydessä.

(Voit tilata kyydin myös suoraan keskuksesta ja sinut noutaa joku vapaana olevista takseista.)

ÄHTÄRISSÄ SINUA PALVELEVAT:
Ripala Oy/R-M Pihala

inva 1+8
hlöauto 1+4

nro 6188
nro 6175

Taksi Ari Hietakangas 040 151 5717

hlöauto 1+4

nro 6185

Taksi Jaakko Leinonen 0400 263 321

hlöauto 1+6+paari nro 6172

Taksi Kari Viertola

040 592 1757

inva 1+8
hlöauto 1+4

nro 6180
nro 6184

Taksi Seija Sivula

040 759 7177

hlöauto 1+4

nro 6189

TaksiVarjanto Oy

0400 365 822

pieni inva 1+4
iso inva 1+8

nro 6170
nro 7183

Taxi & Transport
040 683 1685
Latvala Oy
(Soini) 040 187 9833

hlöauto 1+6
inva 1+8

nro 6171
nro 6176

Ähtärin Taksi Oy/
Mika Temonen

hlöauto 1+4

nro 6187

045 344 1903

0400 811 090

HEI UUTISNUOTAN
KESTOTILAAJA!
Muistathan, että...

ALAJÄRVI 0400 761 734, 0400 862 250, (06) 557 3160

VAIN

10

EURON
LISÄMAKSUSTA
PÄÄSET LUKEMAAN

DIGILEHTEÄMME
JO ILMESTYMISPÄIVÄÄ
EDELTÄVÄNÄ ILTANA
KLO 18 ALKAEN!

HIRSITALOT
LÄMPÖHIRSITALOT
EKOPUUTALOT
Kerro meille mitä haluat - ME TOTEUTAMME!

Osta etu
käyttöösi heti!
040 535 0463

ahtarinjarven.uutisnuotta@sss.inet.fi

Sulkavantie 198
34930 Liedenpohja
Puh. (03) 475 8500
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OPTIIKKAPALVELUT
silmälasit
piilolinssit
piilolasinesteet
silmänpaineen
mittaukset
aurinkolasit

KULTA- JA KELLOALAN PALVELUT
• kellot
• korut
• lahjaesineet

Tervetuloa!

Ajanvaraus
• Silmälääkärille • Optikolle
Ähtärintie 39
06 533 0061, 040 190 2020

KELLO-OPTIIKKA
L. Väliaho Ky
63700 ÄHTÄRI

MEKOT

59,95€

HOUSUT,
CAPRIT

59,90€

UIMAPUVUT

79,90€

BIKINIT

-50%

ERÄ ANITAN RINTALIIVEJÄ
Poistuvia malleja

MUISTITKO!

49€–59€

Nyt Ähtäristä!

MEILTÄ SAA MUUTAKIN KUIN RENKAAT
Esim.
• ALUMIINIVANTEET

Tervetuloa palvelevaan
vaatekauppaan.

Segway
TRAKTORIMÖNKIJÄT

Osta verkkokaupasta tai myymälästä.
http://kauppa.vaatekauppamayday.fi
Seuraa meitä
Facebookissa/Mayday/vaatekauppa

• ILMASTOINNIN
TÄYTTÖHUOLTO

Ostolantie 6, Ähtäri
Puh. 040 570 1492
Avoinna MA–PE 10–17, LA 10–14
www.vaatekauppamayday.fi

TAVA R A TA I VA S J A
K
O H TA
M I S PA I K K A
TAVA
RI VA
AASTA
TAVA R A TA
J A I VA S J A

Tule koeajamaan!

• ÖLJYNVAIHDOT

18.–28.5.

K O H TA A M I S PA I K K A

A NO
T
IH
I KTA
K IR A
TAVA
S J AI K K A
K
ATA
MIIVA
S PA
ANTIIKKI

V
I TNA GTE A G E
VIN
KDIO
HKD TA
S EN
C OT
N
AN
A
IH K
I A M I S PA I K K A
S
CA O
M AE
TK
I L UN
N ÄD
H T ÄH
VYA
YSN D
I IE
KKI
V
I
NATNAT G
Lähde
Remixille:
M
Alöytöretkelle
T
K
A
I
L
U N Ä H TÄV Y Y S
V I NSuT10-15
AGE
SMa-La
E C10-17,
OND HAND
SECOND HAND
Lähde
löytöretkelle
Remixille:
M
A TMK
A TAKIALI U
L UNNÄ
ÄH
H TTÄÄ
VV
Y YYSY S
Vieraile Ostolantie 4. Ähtäri
Ma-La
10-17, Su 10-15
Soita 0503225966
Lähde
löytöretkelle
Remixille:
Lähde
löytöretkelle Remixille:
@remixkirppis
Ma-La 10-17, Su 10-15
Ma-La
10-17, Su 10-15
-seuraa kierrätyssisustusvinkkejä!

• KORJAAMOPALVELUT ym.
Ähtärin NesteLiikenneasema
Myllymäentie 37
63700 Ähtäri

Vieraile Ostolantie 4. Ähtäri
Vieraile Ostolantie 4. Ähtäri

SoitaSoita
0503225966
0503225966
Vieraile Ostolantie 4. Ähtäri
@remixkirppis
Soita 0503225966
@remixkirppis

042 47911

-seuraa kierrätyssisustusvinkkejä!

0400 261 655

-seuraa
kierrätyssisustusvinkkejä!
@remixkirppis
-seuraa kierrätyssisustusvinkkejä!

PA
PIIZ ZATU
P

Täytteistä
ei tingitä
Kylän
reiluimmat
PIZZAT

Joustavat

199,-

MS 170
”Mökkihirmu” saha

- Varaosat - Bensiinit
- Tarvikkeet + öljyt
- Asusteet - Huolto

6

KAHVIO

• Monipuolinen valikoima
• Tuoretta omasta uunista

painepesurit

189,-

Laatua järkihintaan,
tule koeajamaan!

AUTOPESU

Aikuisille ja
lapsille!

13 €

700,-

alk.

HYVÄ VALIKOIMA
KALASTUSTARVIKKEITA!

TELTTOJA
alkaen

24
69-.
99-.
90

79

90

PIHA PUNAMAALI 10L
Pellavaöljypohjainen,
vesiohenteinen punamaali.

Polttoainemaksu myös
sisälle (Palvelu tarvittaessa)

042 47911
0400 261 655

Naisille koot XS-3XL
Miehille koot XS-5XL

HIGH PEAK

vaellusteltta

Sähköpyörät

Ähtärin Neste-Liikenneasema
Myllymäentie 37, 63700 Ähtäri

899-.

HIGH PEAK

alk.

Meillä voit ladata
sähköautosi!

alkaen

teltta

Akkumopot

3-v.

os1, 09-09-2019 / Inmade Design, MK

monissa eri väreissä!

+ asennus; alkaen 500,00 €

Alk.

Laadukkaat

90

DOVREFJELL
CUSTOM FIT-HOUSUT

Takuu
2 vuotta!

Alk.

PA
PIIZ ZATU
P

- salaatit
- leivät
- levite
- juoma+kahvi

HYVÄ VALIKOIMA
ILMALÄMPÖPUMPPU
VAATTEITA
VAPAA-AIKAAN!
PANASONIC QZ25VKE
mm. nämä tuotteet:

50-100 m2. Ylläpitolämpö 8-15˚C.
Myös jäähdytykseen.

RUOHONLEIKKUREITA

valotolppaan logot
PÄIVÄN
KEITTO MA–PE

TULE KESÄKAUPOILLE
KOTIKYLÄN K-RAUTAAN

28

90
PRK

ÄHTÄRI
Jokenkuja 4, Ähtäri, puh. 042 410 501
ark. 8–17.30, la 8–14 www.k-rauta.fi

FLANELIPAITA

39

90

Tällä kupongilla 20% alennus
myymälään yhdestä vapaavalintaisesta normaalihintaisesta
Dovrefjell-tuotteesta.



ITUPA

KAHV

Kurvaa
kesäostoksille
Nesteelle!

AVOINNA
Ma-Pe 6.30-20
La 7.00-20
Su 8.00-20

Kuponki voimassa
16.5.2022-1.8.2022
Alennus myös verkkokaupan tilauksille,
alekoodi Dovre20

Meiltä saat
myös Plussaa
ostoksistasi!

