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Pääkirjoitus

Kunnanjohtajan kesätervehdys

 Rakkaudesta kotiseutuun | Yhteistä voimaa 
Vaikka en asu enää Soinissa, ei Soini tahdo lähteä mielestäni. Ei se 
ole tarpeenkaan, eikä se kolmenkymmenen vuoden jälkeen voi olla 
mahdollistakaan. Muistot noin pitkältä ajalta, niin hyvät kuin vähemmän 
hyvät säilyvät muistoissa. Niitä vähemmän hyviä on niukasti. Tämän 
lehden keskiaukeamalla on haastateltu joitakin Soinista maailmalle 
lähteneitä. Näistä vastauksista voi todeta, että Soini on antanut eväät 
pärjätä missä tahansa. Muistan hyvin, kun naapurini Ahti Honkola 
teki häämatkansa Peruun ja sieltä palattuaan kertoi löytäneensä 
Andien vuoristossa Machu Picchun turistikaupan myyntikojun 
valikoimasta espanjankielisen Soinissa painetun kuukausijulkaisun. 
Varmaankin hämmästyttävä löytö! Tämä kertoo myös siitä, kuinka Hyvää kesää!

pieni tämä maailma on ja siitä, että paluukin on mahdollista. 
Teknologian kehitys mahdollistaa osalle ihmisiä paluun, 
vaikka Soiniin! Soinin kunnalle tämä on myös tärkeää ja 
kunta on panostanut luodakseen siihen edellytykset, kuten 
lehteä lukemalla eteenpäin huomataan. Vuosi sitten otsikoin 
pääkirjoituksessa koronan loppuvan. Nyt kesällä 2022 
uudistan tämän toiveen ja toivotan 

Taas on vuosi vierähtänyt 
ja yhtäkkiä huomaan 
kirjoittavani jo kolmatta 
kesätervehdystä Soinilainen-
lehteen. Miettiessä hieman 
taaksepäin, voi todeta, että 
paljon on taas tapahtunut. 
Viime syksynä saimme 
uudistettua kuntastrategian. 
Strategiaa valmisteltiin muun 
muassa kuntalaiskyselyn ja 
erilaisten työpajojen tulosten 
pohjalta.  Kuntastrategiassa 
on määritelty toiminnan 

suuntaviivat tuleville 
vuosille ja nostettu esiin 
useita soinilaisille tärkeitä 
näkökulmia. Luonto, lapset 
ja nuoret, yrittäjyys, kylät 
ja yhdistystoiminta ovat 
Soinissa lähellä sydäntä ja 
ovat esillä myös kunnan 
strategiassa. Strategiaa on 
aloitettu toteuttamaan ja 
monet päätökset ja kunnan 
toiminta nojautuvatkin 
strategian toimenpiteisiin. 
Tavoitteena on, että olemme 
elinvoimainen kunta, jossa 
arki sujuu ja luonto tarjoaa 
elämyksiä. Kiinnostava 
elinympäristö on tärkeä 
teema niin meille soinilaisille, 
kuin täällä kävijöille. 
Kunnan kehittäminen ei 
tapahdu hetkessä, vaan 
kohti tavoitteita mennään 
pieniä askelia kerrallaan, 
rajalliset resurssit luovat omat 
haasteensa kehittämistyöhön. 
Koen kuitenkin, että meillä on 
eteenpäin pyrkivä ilmapiiri 
kunnassa. 

Tuleva SOTE-uudistus 
tulee muuttamaan kunnan 
rahoituspohjaa ja jonkin 
verran myös kunnan 
roolia. Vaikka sosiaali- ja 

terveyspalvelut siirtyvätkin 
uudelle hyvinvointialueelle, 
jää kunnille tärkeä rooli 
ennaltaehkäisevässä työssä. 
Tässä ennaltaehkäisevässä 
työssä tärkeitä kumppaneita 
ovat kolmannen sektorin 
toimijat, eli yhdistykset. Kunta 
onkin strategiassa sitoutunut 
tukemaan yhdistysten 
toimintaa mm. taloudellisesti 
erilaisten avustusten 
muodossa sekä tarjoamalla 
tiloja yhdistysten käyttöön. 
Yhdistykset ovat tärkeitä 
sosiaalisen pääoman tuottajia, 
joka on hyvinvoinnin perusta. 

 
Soini katsoo tulevaan 

matkailukesään toiveikkaana. 
Soinin  Tapahtumat 
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 
mahdol l is taa  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 käydä vilkaisemassa 
myös uudistuneilta Visit Soini 
-sivuilta osoitteesta www.
visitsoini.fi . Yllättävän paljon 
tekemistä löytyy ihan omilta 
nurkilta! 

Nyt näyttää lupaavalta 
myös tapahtumarintamalla! 
Vihdoin, kahden koronan 
kurittaman kesän jälkeen 
tapahtumakalenteri alkaa 
täyttymään mukavasti.

Muutamina esimerkkeinä 
maittakoon Soinillinen
musiikki- ja gastronomia-festi-
vaali kesäkuussa, Soinin
perinteiset kruunuhäät
ja Soinin yrittäjien kesä-
markkinat 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 tapahtu-
makalenteria ja ilmoittelua 
niin somessa kuinprintti-
medioissa. 

Aurinkoista kesää kaikille!

    Johanna Rannanjärvi

    Kunnanjohtaja Soini

Kuva: Ahti Aho

Kuva: Jani Ojala
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Lisää liikettä ja viihtyisyyttä varhaiskasvatukseen

kesätauon ajaksi 27.6. – 24.7.2022 
Soinin kunnankirjasto on avoinna manantaisin,keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 10-16, sekä tiistaisin ja torstaisin klo 13-19. Omatoimikirjasto 
on avoinna joka päivä klo 7-21.

 Kesätauon aikana kiireellisissä asioissa palvelevat: 
 
Vesi- ja viemärilaitos, kiinteistöhuolto ja Soinin Vuokratalot Oy:n 
päivystäjä puh. 040 754 2335.

Lomatoimiston päivystys Alajärvellä ma-pe klo 9–11 ja 12–15, 
puh. 040 837 7345

Ajantasaiset ja tarkemmat tiedot:

www.soini.fi

Vuorenmaan elämys- ja 
kuntoportailla on pi-
tuutta peräti 250 metriä, 
korkeuseroa mukavat 57 
metriä ja askelmiakin tu-
lee 435. Vikkeläjalkaiset 
kipuavat ne juosten kol-
meen minuuttiin.

Islanninhevosvaelluk-
set maaseudun luon-
non rauhassa ovat mitä 
parhainta terapiaa arjen 
kiireeseen. Vauhti-Matin 
Ratsutila Soinissa, Itä-Äh-
tärintien varrella tarjoaa 
eripituisia vaelluksia yh-
deksän islanninhevosen 
ja yhden puolilänkkärin 
voimin. Vaelluksille voi 
lähteä myös, vaikka ei 
olisi aikaisempaa ratsas-
tuskokemusta. Heistä 
pitävät huolen tallin ko-
keneimmat ja rauhalli-
simmat ratsut. Vauhtia 
ja jännitystä kaipaaville 
kokeneille ratsastajille 

Soinin Sisu ry:n
pumptrack-rata 
(KOHITRACK)

Frisbeegolf Vauhti-Matin 
islanninhevos-
vaellukset

Vuorenmaan 
kuntoportaat

Kesäpäivä Soinissa! 

Soinin Sisun pumptrack-
rata sijaitsee aivan Soinin 
keskustassa. Asfalttipin-
tainen pumptrack-rata 
useine linjoineen mah-
dollistaa mielekkään, 
kehittävän ja turvalli-
sen liikkumisen. Soinin 
pumptrack soveltuu 
pyöräilyn lisäksi scoot-
taukseen, skeittaukseen  
sekä rullaluisteluun. Ra-
dalla voi myös juosta tai 
hyppiä tai ajaa esimer-
kiksi RC-autoilla. Radat 
soveltuvat +2-vuotiai-
den potkupyöräilystä 
aina aikuisten aktiivi-
harrastajien tarpeisiin 
ja perheliikuntaan. 

Yhtenäiskoulun rata

Radan lähtöpaikka ja maali 
sijaitsee yhtenäiskoulun lii-
kuntasalin kulmalla. Radalla 
on 8 väylää/koria ja väylien 
yhteispituus on 524 metriä.

Lintuharjun rata

Lintuharjun frisbee-golfrata 
sijaitsee hautausmaan taka-
na noin 1,5 kilometriä Soinin 
keskustasta Karstulaan päin 
(Karstulantie 147 B, 63800 
Soini) Radalla on 18 väylää/
koria ja väylien yhteispituus 
on 1815 metriä.

Frisbeegolf-kiekkoja sekä ra-
takarttoja lainattavissa Soi-
nin kunnan kirjastosta.

Laulumaan päiväkodis-
sa on toteutettu pihan 
kunnostusprojektia ku-
luneen vuoden aikana 
sekä entistä ehostaen 
että uutta rakentaen. 
Lapset ovat päässeet 
nauttimaan erilaisista 
aktiviteeteista piha-
alueen laajennuksen 

ja uusien motoriikkavä-
lineiden ansiosta. Pihan 
suunnittelussa kuunnel-
tiin tarkalla korvalla sekä 
lasten että päiväkodin 
henkilöstön toiveita ja 
”uudesta pihasta” on 
iloittu päivittäin. 

- Ainakin crossirata pi-
täisi saada, ja liukumäki 
ja lisää kiipeilytelineitä, 
kuului osa lasten toiveis-
ta. 

- Sitten semmoinen 

paikka, missä voi kaivaa 
matoja ja tutkia ötököitä.  

- Hämppiskeinu ja mui-
takin keinuja lisää!

Lasten riemuksi toiveet 
on voitu toteuttaa, ja 
uusi piha on nyt entistä 
toimivampi. 

Kysyttäessä lapsilta mikä 
on parasta päiväkodin 
pihassa, vastauksena 
kuuluu useimpien suusta                                                               

- Kaikki on ihan parasta!                                                                                                                                        

- Se on kyllä hyvä, kun tuli 
lisää keinuja, ja voi ottaa 
vauhtia taivaaseen asti.                                                                          

- On aika tärkeää, että 
saatiin isompi piha, niin 
voi mennä eri paikkaan, 
jos haluaa olla rauhassa.                                        

- Nyt kun mä voin kiipeil-
lä paljon noissa telineissä, 
niin musta tulee isona 
tosi vahva ja taitava.

- Se kun voi tehdä kuraläl-
lyä ja tonkia matoja.                                                                                                                                

- Crossirata on kyllä ihan 
paras!

Päiväkoti on aloittanut 
toimintansa vuonna 
1989, jolloin toimittiin 
varsinaisessa päiväkotira-
kennuksessa ja lapsia oli 

vain yhdessä ryhmässä. 

Vuosien saatossa piha-
aluetta on laajennettu 
ja lasten lukumäärän li-
sääntyessä päiväkodin 
käyttöön on otettu myös 
päiväkotirakennuksen 
vieressä sijaitseva Soini-
talo. Lapsiryhmiä on ny-
kyisin neljä ja lasten ikä-
jakauma on 1-5 vuotta. 
Vuosittain päiväkodissa 
on n. 60-70 lasta. 

Uudistuneen pihan kun-
niaksi innostuivat myös 
muutama vuosi sitten 
istutetut omenapuut an-
tamaan ensimmäisen 
satonsa viime syksynä. 
Tulevana kesänä on tar-
koitus istuttaa lasten ilok-
si myös marjapensaita. 
Soini-talon ulkomaala-
us odottaa myös vuo-
roaan. 

Soini on pirteä kesäkohde, jossa tekemistä 
riittää. Olit sitten kesäsoinilainen vuosien ko-
kemuksella tai ensimmäistä kertaa Soinissa, 
löydät varmasti elämyksiä: 

Portaiden yläpäässä on 
parkkipaikka, josta on 
mahdollista piipahtaa 
myös läheisen Kunin-
kaanpolun reitistöllä ja 
lähellä, n. 200 m pääs-
sä, sijaitsevalla Vuoren-
maan laavulla. Osoite 
parkkipaikalle Koskitie 
25, Soini.
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Hallinto-
johtaja Jari 
Salonen 

Uusia kasvoja kunnantalolla 
ja kirjastossa

Jari Salonen

Jaana Mäkipelto

Aloitin hallintojohtajana 
1.8.2021, joten olen eh-
tinyt tulla tutuksi ja ta-
vata lehden lukijoita eri 
tilaisuuksissa. Lähtöisin 
olen Kanta-Hämeestä, 
jossa tälläkin hetkellä 
vakituisesti asun. Vii-
meisimmän työurani 
tein puolustusvoimissa, 
eri puolilla kotimaata, 
toisinaan ulkomaillakin 
ja jäin täysinpalvelleena 

reserviin reilu vuosi sit-
ten. Soiniin päätymiseni 
oli sekoitus sattumaa ja 
tietoista hakeutumista, 
palstatilaa säästääkseni, 
jääkööt yksityiskohdat 
toiseen kertaan. 

Harrastan melko mo-
nipuolisesti liikuntaa, 
periaatteella ”kunnossa 
kaiken ikää ja parem-
massa kuin nuorem-
mat” sekä eränkäynnin 
piirteitä sisältävää luon-
nossa liikkumista. Itsen-
sä jatkuva kehittäminen 
sekä pieni uteliaisuus 
uusien asioiden ja ilmi-
öiden ymmärtämiseen 
ovat eräitä ominaisuuk-
siani. 

Hallintojohtaja on ylei-
sesti kunnan- tai kau-
punginjohtajan 1. sijai-
nen ja organisaation 
esikuntapäällikkö, näin 
myös meillä Soinissa. 
Toimenkuvan voi jakaa 
kolmeen kokonaisuu-
teen: päätöksenteon tu-
kemiseen, taloushallin-
toon ja yleishallintoon. 

Päätöksenteon tuke-
minen sisältää muun 
muassa kunnanhallituk-
sen ja -valtuuston esi-
tyslistojen sisällöllistä 
valmistelua, kokousten 

voidaan järjestää erillisiä 
laukkamaastoja sääolo-
suhteet huomioon otta-
en. Lisätietoa Vauhti-Ma-
tin Ratsutilan palveluista 
löytyy yrityksen netti-
sivuilta:

www.vauhtimatti.fi.

Wuorelan vuohi-
vaellukset

Wuorelan Vuohivaelluk-
set on matkailupalvelu, 
jossa yhdistyvät kaunis 
luonto sekä yhteys eläi-
miin. Tarjoamme kesällä 
2022 tilavierailuja, joilla 
tutustutaan vuohiin, ka-
noihin, viiriäisiin, pupui-
hin, koiriin ja kissoihin.  
Tiedustelut ja varaukset 
etukäteen: 

Wuorelan tila, Suvi Vuo-
renmaa, p. 0400813622

Lukkarilan elä-
myspalvelut

Lukkarilan elämyspalvelut 
tarjoavat elämyksiä hevos-
ten, muiden eläinten ja luon-
non parissa. Vain mielikuvitus 
on rajana, kun luonto näyttää 
parastaan ja kiireettä nauti-
taan ajasta eläinten parissa. 
Kesällä 2022 Lukkarilassa voi 
tutustua ohjatusti tilaan ja ti-
lan eläimiin tai vaikka lähteä 
mielikuvitukselliselle Pikku-
metsäseikkailulle koko per-
heen voimin. Talutusratsas-
tusta minihevosilla lapsillle 
(max 25kg). Erilaisia tyhy- ja 
ryhmäpaketteja myös saata-
villa. 

Tiedot ja varaukset  etu-
käteen numerosta 040-
5245535.

Savusaunaelämys & 
Reijo Kivijärven 
taideateljee

Kesällä Reijo Kivijärven tai-
deateljeen yhteydessä ole-
valla perinnepihalla lämpiä-
vät perinteiset savusaunat 
tilauksesta. Savusauna vie 
nykyajasta vuosikymmen-
ten taakse aitoon ja alkupe-
räiseen tunnelmaan. Pihalla 
on iso mallasparvisauna, jo-
hon mahtuu jopa 20 henkeä 
kerrallaan ja pienempi, per-
heille sopiva sauna 1-5 hen-
gelle. Saunaelämykseen voi 
yhdistää iltapalaa tai tehdä 
saunan lämpiämistä odotel-
lessa saunavastat ohjatusti. 

Varaukset ja lisätiedot Reijo 
Kivijärvi, p. 0400 164 166

Uimarannat:

Tillikanranta

Ähtärintie 980, Soini

Soinin Kukonkylän Viita-
lampi sijaitsee Seinäjoelle 
menevän tien varrella. Kir-
kasvetisen lammen rannalle 
on helppo tehdä uimaretki 
lähiseudulta tai lähteä viet-
tämään rantapäivää kauem-
paakin. Loivasti syvenevä 
ranta on lapsiperheiden 
suosiossa. 

Hankajärvi

Karstulantie 949, Soini. Han-
kajärvi sijaitsee keskustasta 
Karstulaan päin n. 9km.

Hiekkarannalla on laituri, 
ulko-wc ja pukukopit naisil-
le sekä miehille. Alueella on 
kesäisin toiminnassa oleva 
Hankarannan leirintäalue 
ja kesäkioski. Hankajärvi on 
melko suuri järvi, jossa on 
esimerkiksi haukia, ahvenia 
ja jokirapuja. Hieno Kunin-
kaanpuiston patikkareitti 
lähtee tien toiselta puolelta.

Alasen ranta

Alajärventie 841, Soini.

Rannalla on monenmoista 
tekemistä: uimisen lisäksi 
voi mm. kalastaa, paistaa 
makkaraa kodalla ja laavulla 
ja vuokrata Laasalan kylä-
seuran saunamökkiä. Sauna-
vuoron voi varata netistä. 

Lauttonen

Lauttotie 20, Soini. N. 2 km 
Soinin keskustasta Multialle 
päin.

Soinin keskustan läheisyy-
dessä sijaitseva Lauttosen 
uimaranta on viihtyisä va-
paa-ajanviettopaikka. Ran-
nalla on uimisen lisäksi mah-
dollisuus pelata vaikkapa 
rantalentopalloa ja lapsille 
on vesi- ja hiekkaleikkien li-
säksi tarjolla perinteiset kei-
nut.

Kesäkioskit
Soinissa pääsee herkut-
telemaan useammalla 
suunnalla makoisista ke-
säherkuista.

Soinin keskustassa pal-
velee Soinin kesäkioski, 
jolla kannattaa piipahtaa 
niin kauppareissulla, kir-
jastokäynnillä tai vaikka 
pumptrack-radalla rul-
lailun yhteydessä. Soinin 
kesäkioskin nappaa hal-
tuun kesäksi 2022 uusi in-
nokas 4H-yrittäjä Janette 
Vähäsoini. Janette on 
uusi 4H-yrittäjä ja lähtee 
ensimmäiseen kesätyö-
hönsä yrittäjyyden kaut-
ta. Kioski palvelee läpi 
kesän avaten ovet touko-
kesäkuussa. Kioskilta saa 
tarjottavia laidasta lai-
taan, suolaista ja makeaa. 
Valikoimasta löytyy irto-
jäätelöitä, kahvia, limsoja, 
panineita ja muita herk-
kuja. Kioskilla pidetään 
myös lauantaisin herkul-
lisia kuplavohvelipäiviä. 
Lisäksi tuotteita tulee 
myyntiin lähituottajilta, 
mm. Nature Paavolan 
hyvinvointijuomat löy-
tyvät kioskin valikoimas-
ta. Kioskilta löytyy myös 
muutamia pihapelejä 
kesäiltojen ajanvietteeksi 
herkuttelun lomassa.

Kukonkylän  Tillikanran-
taan voi tehdä kesäret-
ken ja nauttia kioskin 

Suurtalouskokki Jaana Mäkipelto

Olen Jaana Mäkipel-
to ja olen 52-vuotias. 
Asun Lehtimäellä, per-
heeseeni kuuluu avio-
mies ja kolme aikuis-
ta lasta. Työskentelen 
Soinin keskuskeittiöllä 
vastaavana suurtalous-
kokkina. Aloitin tässä 
tehtävässä 1.10.2021 
Työtehtäviini kuuluu 
kaikki keittiön työteh-
tävät. Tuurailen myös 
esimiestä tarvittaessa. 
Työssäni pidän työ-
päivän vaihtelevuudes-
ta ja tietenkin kivoista 
työkavereista.

houkuttelevista antimis-
ta uinnin lomassa. Til-
likkarannan           kioski 
Kukonkylällä aukeaa 5.6. 
Avoinna Ke-Pe-La-Su     
Aukioloajat 14-20.

Ähtärintie 980 Kukonky-
lä. jäätelöä, kahvia ja kyl-
miä juomia. 

Myllykioski avoinna Ul-
vonkylässä keskikesäl-
lä 26.6.-24.7. arkisin klo 
12-16, la-su klo 12-18. 
Kioski sijaitsee kauniisti 
entisöidyn vanhan myl-
lyn pihapiirissä ja tarjoaa 
mm. kahvia, pullaa, säm-
pylöitä, makkaraa itse 
paistettavaksi viereises-
sä kodassa sekä tieten-
kin jäätelöä. 

Neljäs kesäkioski, Han-
karanta, löytyy Hanka-
järven rannalta, jossa 
kuluukin helposti vaikka 
kokonainen kesäpäivä. 
Retkeile Kuninkaan-
puistossa, pulahda vii-
lennykseksi Hankajär-
veen ja palkitse itsesi 
kesäkioskin herkullisella 
vohvelilla. Kioskin va-
likoimasta löytyy mm 
irtojäätelöä, pehmistä, 
jäätelöannoksia sekä 
perinteisiä tuutteja ja 
puikkoja, vohveleita eri 
täytteillä, grillituotteita 
sekä moninaisia oheis-
tuotteita. Kioski on myös 
kiva kahvipaikka leivon-
naisineen. Tarkista au-
kioloajat Hankarannan 
Facebook-sivulta. 

pöytäkirjan pitoa ja teh-
tyjen päätösten toimen-
panon käynnistämistä, 
täytäntöönpanoa sekä 
sen seurantaa.

Taloushallinto sisältää 
laajan skaalan yksittäi-
sistä taloushallinnon 
prosesseista kunnan 
budjetin valmisteluun 
ja seurantaan. Yleishal-
linto on vieläkin moni-
naisempi kokonaisuus 
ja takaa ainakin mo-
nipuolisen työnkuvan 
sekä vaihtelevat työajat.

Työyhteisönä Soinin 
kunta on osoittautunut 
avoimeksi, keskustele-
vaksi ja sitoutuneeksi. 
Työilmapiiri on erin-
omainen, henkilöstö on 
osaavaa, vaan ei totista.

Luonnonläheisyys, vä-
littömyys ja yhteisölli-
syys ovat, näin muualta 
tulleen, luonnehdintoja 
Soinista. Palveluiden 
laatu ja määrä ovat har-
vinaisen hyvällä mal-
lilla tämänkokoiseksi 
kunnaksi. Kunnan stra-
tegiaan kirjattu visio 
”sisukkaasti itsenäinen 
vauvasta vaariin huolta 
pitävä ja yhteisöllinen 
kunta” näkyy päivittäi-
sessä arjessa.

Vapaa-aikana harras-
tan eri liikuntamuotoja 
vuodenajoista riippu-
en. Hiihtoa, pyöräilyä, 
kuntosalia ja ohjattuja 
jumppia. 



5Soini 2022 Soinin kunta

Hei kaikki soinilaiset ja 
kesäsoinilaiset!

Tarja Kivinummi

Kesätapahtumat  
2022

8.6. Kuninkaanpuiston patikka 
klo 17.30 

10.6. Iiroonrannan Puuhissa 
näytelmä ”Sovinto ja anteeksi-
anto” klo 19.00

11.6. Avoimet kylät -tapahtu-
mapäivässä tapahtumia useassa 
kylässä:

-Laasalassa Alasen rannassa 
sauna lämmin ja ovet kaikille 
avoinna klo 12-20, rantaonkikil-
pailut klo 12.

-Hautakylässä tapahtumapäivä 
klo 12-14, hiekkalaatikon ava-
jaiset, kahvittelua, jutustelua ja 
leikkiä.

-Vehu-talolla - kylätapahtumas-
sa karaoke, pihapelejä, Jussi 
Roponen ja hanuristi klo 16 al-
kaen, buffetissa kahvia, pullaa, 
makkaraa

12.6. Iiroonrannan Puuhissa 
näytelmä ”Sovinto ja anteeksi-
anto” klo 13.00 ja 19.00.

16.6. Hippo Cup klo 18.00 Soi-
nin urheilukentällä

17.-19.6. Soinillinen – Musiikki 
ja gastronomiafestivaali 

18.6. Kesäsoinilaisten tapahtu-
mapäivä Soinin urheilukentällä 
klo 9.00-12.00

19.6.-23.6.  Piirustus- ja maa-
lausleiri Iiroon maatilalla klo 
10.00-16.00. Alaikäraja 7v. Hin-
ta 20 e, hintaan sisältyy opetus 
ja materiaali. Omat eväät mu-
kaan. Opettajina taiteilija Elina 
Försti ja taidekasvattaja Leena 
Valkeus. Ilmoittautumiset lee-

Soinissa tapahtuu…
navalkeus@gmail.com. Järj. 
Kyläpääskyt ry.

1.-3.7. Kuninkaan lapset -kesä-
leiri Hautakylän koululla. Tie-
dustelut 040 9656159/ Maria 
Hietanen.                  Järj. Soinin 
helluntaiseurakunta

2.7. Parviaisen kyläyhdistyksen 
kirppistapahtuma Puuhatuvan 
pihamaalla klo 11-15

8.-10.7. Kesätapahtuma teltas-
sa ala-asteen pihassa. Järj. Soi-
nin helluntaiseurakunta

9.7. Soinin urheilukentän ava-
jaiskisat klo 13.00

12.7. Hippo Cup klo 18.00 Soi-
nin urheilukentällä

16.7. Soinin perinteiset kruu-
nuhäät klo 19.30

16.7. Soinin yrittäjien kesä-
markkinat 

21.7. Peukku-kisat klo 17.30 
Soinin urheilukentällä

24.7. Hippo-ottelut klo 17.00 
Soinin urheilukentällä

13.8. Vehupatikka

23.8. Maastojuoksukisat klo 
18.00 / Soinin Sisu

27.8. Soinilaisten muusikoiden 
ilta Soinin yhteistalolla klo 
18.00

4.9. Kylien välinen hauska lii-
kunnallinen kisailu Vehulla

10.9. Arpaisten patikka 

6.10. Vanhus- ja vammaisneu-
voston toimintapäivä

Muutokset mahdollisia! 
Katso tapahtumista 

tarkempaa tietoawww.soini.fi

Olen Tarja Kivinummi, 
helmikuun alussa Soi-
nin kirjastossa aloitta-
nut uusi työntekijä. Oli 
ilo tulla töihin kirjas-
ton johtaja Suvi Hok-
kasen työpariksi.  Olen 
viihtynyt hyvin uu-
dessa työssäni. Olen 
saanut oppia uutta ja 
tavata näiden kolmen 
kuukauden aikana jo 
monta mutkatonta 
soinilaista ja ulkopaik-
kakuntalaista. 

Vaikka minulla on kir-
jastoalan tradenomi-
koulutus ja pitkä työ-
kokemus kirjastosta, 
vastaan on tullut tääl-
lä uusiakin asioita ja 
olen saanut ajaa itseä-
ni sisään juuri tämän 
kirjaston työrytmiin 
ja käytäntöihin. On 
kiva tehdä koulutusta 
vastaavia, mieluisia ja 
monipuolisia tehtäviä, 
mm. palvella asiak-
kaita, lähettää ja vas-
taanottaa seutulaino-
ja, järjestellä uutta ja 
lainasta palautunutta 
aineistoa, käsitellä va-
rauksia, lisätä saapu-
nutta aineistoa kirjas-
tojärjestelmäämme, 
hankkia uusia kirjoja 
ja tehdä some- ja koti-
sivupäivitystä. 

Soinin koululais- ja 
päiväkotiryhmiä on 
käynyt kirjastossa, 
kirjaston näyttely on 
vaihtunut kuukau-
sittain ja koulun ja 
kirjaston yhteisessä 
hankkeessa toimineen 
Emilyn ansiosta kirjas-
tomme käytössä on 
nyt lukemisen edistä-
misen avuksi valmis-
tunut aineisto, mm. 
Youtube -videoita. 
Vaikka kesäksi koulu-

jen toiminta hiljenee, 
kirjastossa on henki-
lökunta paikalla koko 
kesän eikä kirjaston 
asiakkaiden tarvitse 
jäädä kirjastosta kesä-
lomalle. 

Soinin kirjastossa pal-
vellaan maanantaista 
perjantaihin ja mah-
dollisista poikkeus-
aukioloajoista ilmoi-
tetaan erikseen mm. 
kirjaston ovessa ja Fa-
cebookissa. Palveluai-
koina asiakkaat voivat 
lainata ja uusia lainoja 
sekä tehdä varauksia 
henkilökunnan avus-
tuksella tai omatoimi-
sesti. Myös e-kirjojen 
ja -lehtien käyttöön 
samoin kuin lainojen 
uusimiseen ja varaus-
ten tekemiseen saa 
apua kirjastosta. Oma-
toimikirjasto on auki 
joka päivä klo 7-21. 
O m a t o i m i k i r j a s t o n 
käyttöoikeutta voi ha-
kea siihen tarkoitetulla 
lomakkeella kirjastos-
sa käydessä.

Pidän ulkoilusta ja esi-
merkiksi Arpaisilla on 
tullut käytyä viimeksi 
viime kesänä. Nyt mi-
nulla on hyvä mahdol-
lisuus tutustua esimer-

kiksi Arpaisten reittiin 
täältä Soinin päästä tai 
esimerkiksi Herman-
nin polkuun tai Motti 
Milian kämppään. Työ-
matkallani Ähtäristä 
Soiniin voin ihastella 
kaunista Kukonkylää, 
Suninsalmea ja Ähtä-
rinjärveä tullen men-
nen. Matkan varrella 
voi myös virkistäytyä 
poikkeamalla vaikkapa 
pizzalle tai jäätelölle. 

Voin myös ajella vaih-
teeksi eri reittejä, 
esim. hiekkateitä Hau-
takylän kautta tai Itä-
Ähtärin kautta kotiin. 
Molemmilla reiteillä 
voin fiilistellä entisai-
koja, sillä olen käynyt 
Huikurin ala-asteen 
Itä-Ähtärissä. Oma 
synnyinpaikkani taas 
jää Niemiskylän ja 
Hautakylän välimaas-
toon. Hautakylällä si-
jaitsee toinen mum-
molani, josta on jäänyt 
paljon hyviä muistoja 
lapsuusajoilta. Soi-
nin hautausmaalla ja 
Soinin kirkolla tulee 
varmasti myös käytyä 
Suomen ainoaa vaivai-
sakkaa katsomassa   .  

Hyvää kesää kaikille ja 
tervetuloa kirjastoon!

Soinin kesän viikko-ohjelma
Soinin matkailuyrittäjät ovat koonneet keskikesälle, 28.6.-2.8., viikko-ohjelman, jossa 
on mukavaa tekemistä melkein joka päivälle. 

Soinin matkailusivut ovat uudistuneet viime talvena, mutta löytyvät tutusta osoittees-
ta www.visitsoini.fi . Visit Soini-sivuilta löytyy lisää käyntikohteita, majoitus- ja palve-
luvinkkejä. 

Soinin ryhmäpaketit
Tiesitkö, että Soini on mainio päiväretkikohde luonnosta tai kulttuurista kiinnostuneil-
le ryhmille? 
Soinin Tapahtumat -osuuskunta on rakentanut valmiiksi muutamia päiväohjelmia Soi-
niin saapuville ryhmille. Luontopäivää Soinissa voi viettää monenlaisen ryhmän kans-
sa. Soinin monipuolisille retkeilyreiteille on mahdollista päästä myös ryhmänä oppaan 
johdolla. Viime vuonna valmist unut esteetön luontopolku mahdollistaa myös erityis-
ryhmien pääsyn nauttimaan luonnosta. Elämyksellinen eräruokailu on myös mahdol-
lista. 
Kulttuuripäivän Soinissa voi rakentaa useamman kohteen kokonaisuudeksi. Matkailijoi-
ta kiinnostavat usein esimerkiksi Soinin kirkko ja vaivaisakka, Kuninkaantuvan näyttelyt 
tai Iiroonrannan Puuhi. Mikään ei myöskään estä yhdistämästä kulttuuria ja luontoa. 
Ryhmien matkaohjelmat räätälöidään aina ryhmän mukaan, mutta esimerkkiohjelmat 
löytyvät mm. Visit Soini-sivustolta. Ryhmämatkojen suunnittelussa auttaa ja oppaana 
toimii Soinin Tapahtumat -osuuskunnasta Hannele Hannula p. 040 8656347 tai soinin-
tapahtumatosuuskunta@gmail.com. 

Kesäsoinilaisten
tapahtumapäivä

18.6. klo 9-12
Tänä vuonna kesäsoinilaisten

tapahtumaa vietetään kesäkuussa
Soinin urheilukentällä, Multiantie 29.

Soinin kunta kutsuu kaikki
kesäsoinilaiset mukaan! 

 
Tämän vuoden tapahtuma on

toiminnallinen ja osallistujat pääsevät
kokeilemaan taitojaan erilaisilla

rastitehtävillä. Rastit ovat 
leikkimielisiä ja sopivat kaikille.
Tarjolla mehua ja makkaraa.

 
Tervetuloa tutustumaan, vaihtamaan

kuulumisia ja viettämään hauska
aamupäivä yhdessä! 
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Soinin monipuoliset retkeilyreitit kutsuvat nauttimaan luonnostaSoinin monipuoliset retkeilyreitit kutsuvat nauttimaan luonnosta

Soinille ominaista on 
upea, monipuolinen 
ja helposti saavutetta-
va luonto. Retkeilyrei-
teistä löytyy sopivia 
kaikenikäisille ja kai-
kenkuntoisille. Reitte-
jä löytyy pyöräilijälle, 
vaeltajalle ja retkeili-
jälle. Reiteillä on myös 
useita tunnelmallisia ja 
luonnonkauniita tau-
kopaikkoja tulisteluun 
ja evästaukoja varten. 

Arpaisten reitti

Yksi Soinin tunnetuim-
mista reiteistä on Ar-
paisten reitti. Arpais-
ten reitti kulkee Soinin 
keskustan tuntumasta 
Ähtäriin saakka. Ar-
paisten reitillä on pi-
tuutta 27 km keskus-
tan lähtöpisteeltä ( 
Lauttotie 20) Ähtärin 
puolella sijaitsevalle 
Arpaisten kämpälle. 
Reitin varrella pääsee 
tutustumaan moni-
puolisesti soinilaiseen 
luontoon. Reitin ko-
hokohtia ovat lintujen 
suosima Matosuo, Löy-
töperän korkealle nou-
seva kulttuurimaisema 
sekä Arpaisten harju-
alue. Reitin varressa 
on myös muita hieno-
ja yksityiskohtia kuten 
harju- ja moreenikum-
pareita, pieniä järviä ja 
jokia. 

Matosuo on Soinin laa-
jin ja edustavin aapa-
suo, jolla pesii runsaas-
ti lintuja. Kesäkuussa 
suomaisemaa hallitse-

vat lokit ja kahlaajat. 
Suon ylittävien pitkos-
puiden tuntumassa 
näyttäytyy usein met-
säkanalintuja ja kome-
an keltaisia västäräk-
kejä. Löytöperän mäki 
on Etelä-Pohjanmaan 
korkeimpia paikkoja, 
236 m merenpinnan 
yläpuolella. Pellot ja 
asutus sijaitsevat mäen 
korkeimmalla paikalla, 
josta avautuvat laajat 
näkymät ympäristöön. 
Arpaisten luonnon-
suojelualueella on ka-
peita vesistöjen väliin 
puristuvia harjuja. 

Arpaisten reittiin liitty-
vät myös Kaihiharjus-
sa Hermanninlenkki ja 
pistoreittinä Herman-
ninpolku. Arpaisten 
kämpälle tulevat reitit 
Vehulta, Ulvolta ja Lep-
päkankaasta. Arpais-
ten reitin varrella on 
lukuisia taukopaikkoja: 
Kivikirkko, Kaihiharju, 
Läskilampi, Löytöjoki 
ja Saarilampi.

Soinin esteetön 
luontopolku

Vuonna 2021 valmis-
tunut Soinin esteetön 
luontopolku ja laavu 
kauniin Kaihijärven 
rannalla mahdollista-
vat aidon luontoko-
kemuksen myös niille, 
joille muuten maas-
tossa liikkuminen on 
haasteellista. Esteetön 
kokonaisuus käsittää 
kaksi luontopolkua; 
täysin esteettömän n. 

200 m polun sekä haas-
tavan esteettömän n. 
700 m, jolla voi olla 
tarvetta avustajalle. 
Esteetön reitti kulkee 
lankkupolkuna Ison 
Kaihijärven rantaan, 
jossa on maisemalai-
turi, laavu ja nuotio-
paikka. Reitin lähtö-
pisteestä löytyy myös 
esteetön wc. Haastava 
esteetön reitti lähtee 
Kaihiharjun parkkipai-
kalta harjua myöten 
kohti Kaihiharjun nuo-
tiopaikkaa. Reitin (n. 
700 m) varrella on neljä 
taukopaikkaa, joilla voi 
vaikka istahtaa naut-
timaan maisemista tai 
vaikka eväistä. Kaihi-
harjun nuotiopaikalla 
on toinen esteetön wc.

Hermanninlenkki

Kesällä 2021 valmis-
tunut rengasreitti 
n. 7 km, joka lähtee 
Kaihiharjun parkkipai-
kalta (Multiantie 495, 
hiekkatietä n.1,5 km 
parkkipaikalle). Reitti 
kulkee osittain Arpais-
ten reittiä ja Herman-
ninpolkua. Lenkki on 
helppokulkuinen ja so-
veltuu mainiosti myös 
lapsiperheille. 

Hermanninlenkki yh-
distää näppärästi 
kohokohtia niin es-
teettömältä luontopo-
lulta, Hermanninpolul-
ta kuin Arpaisten reitin 
harjumaisemista. Rei-
tin varrella vaihtelevaa 
maastoa; harjua, suo-

ta, kuusimetsää sekä 
Hermannin kämppä. 
Salaperäisyyttä reitille 
tuovat Kaipaisen asu-
muksen rauniot, ke-
tunkolot, supat ja ter-
vahaudat. 

Hermanninpolku

Hermanninpolku on 
hieno ja helppokulkui-
nen patikkareitti Soi-
nissa Parviaisenkylällä. 
Hermannin tuolilta (P-
paikka) tulee matkaa 
Kaihiharjun nuotiopai-
kalle noin 2,5 km. Her-
mannin kämppä tai 
Kaipaisen kämppä on 
Hermanni Kaipaisen 
asumuksen raunioiden 
viereen rakennettu le-
vähdys- ja nuotiopaik-
ka. Kämpän sisällä on 
tulisija ja seinustoilla 
penkit. Lähellä on läh-
de. 

Lähtöpisteitä on kaksi: 
Multiantie 707, josta 
käänny hiekkatielle ja 
aja suoraan n. 1 km, 
niin päädyt reitin alku-
pisteeseen eli Herman-
nin tuolille. Hermannin 
tuolille voi pysäköidä 
auton. Toinen lähtö-
piste on Kaihiharjulla: 
Multiantie 495, josta 
hiekkatietä n. 1,5 km 
Kaihiharjun hiekka-
montulle (parkkipaik-
ka).

Kuninkaanpolku

Kuninkaanpolun ete-
läinen lähtöpiste on 
reilun kilometrin pääs-

sä Soinin keskustasta 
Karstulan suuntaan 
(tie 697). Tukkitien py-
säköintialueelle voi 
jättää auton. Reitti 
on 8,3 km mittainen 
janareitti, jonka poh-
joinen lähtöpiste on 
Vuorenmaan lasket-
telurinteen huipulla 
osoitteessa Koskitie 
25. Koskenvuoren kun-
toportaat sijaitsevat 
Vuorenmaassa ja ni-
voutuvat näin osaksi 
Kuninkaanpolun reit-
tiä. Kuninkaanpolku 
on osittain melko vaa-
tiva vaihtelevien kor-
keuserojen vuoksi eikä 
välttämättä sovellu 
ihan jokaiselle. 

Kuninkaanpolku esit-
telee soinilaisen mai-
seman rehevämmän 
puolen. Polku seuraa 
Kuninkaanjoen kul-
kua yläjuoksulta ala-
virtaan, minkä aikana 
joki kasvaa kapeasta 
purosta joeksi. Ke-
väällä joen koskipai-
kat kohisevat komeina 
virtoina, kesän kuivina 
hetkinä tumma vesi 
käy vähiin ja matelee 
verkkaisesti alavirtaan. 
Ympäröiviin maisemiin 
verrattuna joen varsi 
on kasvillisuudeltaan 
rehevää. Reitin varrella 
on kaksi laavua ja kaksi 
nuotiopaikkaa. 

Kuninkaanpuisto

Kuninkaanpuiston reit-
ti (7 km) vie metsien 
ja soiden mosaiikkiin, 

jossa metsäiset kum-
pareet nousevat pai-
koin selvästi soiden 
yläpuolelle. Met-
säiset kumpareet, 
pienet kalliot sekä 
suuremmat irtoki-
vet tuovat maastoon 
vaihtelua. Paikanni-
mistössä vaikuttaa 
vahva kuningastaru-
sto aina 1500-luvulta 
alkaen, jolloin Kus-
taa Vaasa teki met-
sästysretkiä alueelle. 
Kuninkaanpuisto on 
mukavan mittainen 
päiväretkikohde mo-
nenlaisille retkeili-
jöille. Melko helpos-
sa maastossa reitin 
kulkevat niin lapset 
kuin iäkkäämmätkin 
kulkijat. 

Reitin varressa on 
taukopaikaksi yksi 
kotalaavu, jossa 
mahdollisuus nuo-
tion tekoon. Reitti 
sopii patikointiin lu-
mettomaan aikaan. 
Pitkoksilla ja kankail-
la tulee kesäkelillä 
toimeen kevyillä ret-
keilyvarusteilla. Rei-
tin lähtö- ja opastus-
piste sijaitsee n. 9 km 
Soinista Karstulan 
suuntaan ( Karstu-
lantie 944) Hankajär-
ven pohjoisrannan 
tuntumassa.

Lisää tietoa ja kartat 
retkeilyreiteistä os-
oitteesta www.visit-
soini.fi 
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Soinilaisten muusikoiden ilta

TIISTAI

MAANANTAI

TORSTAI

KESKIVIIKKO

LAUANTAI

PERJANTAI

Kesätekemistä Soinissa  
27.6.-2.8. 2022

Mitä tehdä kesäisessä Soinissa? 
Soinilaiset matkailuyritykset keräsivät valmiiksi

vinkkejä kesäpäivien iloksi! Lisää tekemistä
osoitteesta  www.visitsoini.fi.

 

Wuorelan tila on yli 100 vuotta vanha maalaistalo Soinin Vuorenmaassa.
Perinteikkäässä pihapiirissä asustaa monenlaisia eläimiä. 
Torstain tilavierailulla tutustutaan vuohiin, kanoihin, viiriäisiin, pupuihin,
koiriin ja kissoihin ja kuullaan vuohien elämästä ja vuohenkasvatuksesta.
 Eläimiä pääsee tapaamaan ja silittämään. 
Hinta 10 €/hlö, 30 €/perhe (max 2 aik + 1-3 lasta 0-16v)
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään edellisenä päivänä 
klo 20.00 mennessä p. 0400 813 622

Tilavierailu Wuorelan tilalla klo 18.00

Nature Paavolan tiistait klo 17-20

28.6. Piha- tai sisäpelit säästä riippuen, eräkahvila auki ulkona tai sisällä
riippuen ilmasta. Kahvit ja tarjoamiset 5€/henkilö
5.7.Onkiretki lähijärvelle ja päätteeksi makkaranpaistoa nuotiolla.                                                                
Makkarat 2€/makkara+ juoma 2€/muki
12.7. Yrttiretki lähimaastoon, kerätään villiyrttejä ja valmistetaan vaikkapa
lettuja ja salaattia näistä aineksista. Hinta 10€/henkilö
19.7. Piha- tai sisäpelit säästä riippuen, eräkahvila auki ulkona tai sisällä.                                                 
Kahvit ja tarjoamiset 5€/henkilö
26.7. Onkiretki lähijärvelle ja päätteeksi makkaranpaistoa nuotiolla.                                                           
Makkarat 2€/henkilö+ juoma 2€/muki
2.8. Yrttiretki lähimaastoon, kerätään villiyrttejä ja valmistetaan jotain
syötävää kerätyistä aineksista. Hinta 10€/henkilö

Lisätiedot: Nature Paavola, Multiantie 2969, Vehu,  p. 040 5623604

 
 Reijo Kivijärven taideateljee

Pikkumetsäseikkailu Lukkarilassa

Kuninkaantupa 

Uimaan ja kesäkioskille?
 

Soini-seuran ylläpitämä Kuninkaantuvan näyttely on avoinna
7.6.-13.8.22 ti-la klo 12.00-17.00.
Kuninkaantuvalla nähtävänä mm.
- Miehistökorsu jatkosodan ajalta kaikkine tykötarpeineen
 - Militaria – osastolta löydät mm. sotiemme asepukuja ja kunniamerkkejä
 - Siirtomaatavara – näyttelyssä on esillä kattava valikoima
 entisajan myyntiartikkeleita
- Koululuokka, jossa voit matkata ajassa taaksepäin.
Multiantie 27C, Soini

Taiteilija Reijo Kivijärven ateljee avoinna 18.6.-31.7.22 joka päivä klo 12-19.
Perinnepiha ja kesäkahvila, työnäytöksiä tilanteen mukaan. Ateljeekäynti 5
€/hlö. Savusauna ennakkotilauksesta. Perinnetilalla iso sauna max 20hlöä ja
pieni perhesauna max 5hlöä. p. 0400 -164166,  Keskisentie 181, Soini        
 www.reijokivijarvi.fi.

 

SUNNUNTAI 3.7. Iiroonrannan Puuhin esittely
Iiroonrannan PUUHIn alueen esittely klo 13.00-16.00 os. Multiantie
918. Päärakennuksen on suunnitellut ProFinlandia -mitalillakin palkittu
arkkitehti Anssi Lassila. Pihan vanhaa taloa on myös kunnostettu. Alue
on kunnianosoitus entiselle elämäntyylille. Esittelyn lisäksi klo 14.00 ja
klo 15.00 Leena Valkeus esittää otteita Iiroonrannan kesäteatterin
ohjelmistosta. Pientä tarjoilua.        Liput 10 e, alle 15 v ilmaiseksi.

 

Lauantai on erinomainen päivä nauttia kesäpäivästä uiden. Uimarantoja
osoitteesta www.visitsoini.fi. 
Kesäkioskien herkut piristävät lauantaipäivää, vaikka sää olisikin sateinen.
Kesäkioskeja löytyy ainakin Soinin keskustasta, Kukonkylän Tillikanrannasta,
Myllykioski Ulvonkylästä sekä Hankarannasta Hankajärveltä. Tarkista
aukioloajat kioskeilta.
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Pikkumetsässä seikkaillaan todellisuuden ja mielikuvituksen rajamailla,
ihmetellen, tutkien sekä kuvitellen, hyödyntäen metsää, luontoa ja eläimiä.
Kesto noin 2 h. Pikkumetsäseikkailu on tarkoitettu perheille, suositusikä 4-
10v., mutta on elämys kaikenikäisille heittäytyjille. Ryhmäkoko 4-10 hlöä/
ryhmä. Ryhmiä voi olla useampikin kerralla. Hinta 15 €/hlö sis. alv 24% ja
vakuutuksen. Pikkumetsäseikkailut Lukkarilassa maanantaisin alkaen klo
12, varaukset etukäteen numerosta 040-5245535.

Kirjoittaessani terveh-
dystä teille lukijoil-
le on äitienpäivä 8.5 
sunnuntai. Jäät ovat 
yöllä lähteneet Kalla-
veden Pitkälahdesta, 
lahtemme on vapaa.

Viimeiset viikot ovat 
olleet henkisesti ras-
kaat. Kauheudet Uk-
rainassa ovat tuoneet 
esiin muistot per-
heemme evakkoko-
kemuksista, jotka liit-
tyvät myös Soiniin. 
Mekin etsimme suojaa 
Hyrsylän menettämi-
sen jälkeen kotimme 
ulkopuolelta, mutta 
kuitenkin Suomen si-
sällä. Soini oli hyvä 
aloituspiste uuteen 
elämään.

Kuopiossa on paljon 
ukrainalaisia pakolai-
sia. Olemme vaimoni 
kanssa yrittäneet olla 
avuksi heidän hädäs-
sään eri tavoin. Tuntuu 
itsestään selvyydeltä, 
että niin pitää toimia. 
On meidän vuorom-
me antaa uskoa heille 
paremmasta. Joten-

kin, erityisellä tavalla 
he myös uskovat, että 
elämä palaa lähelle 
entistä, mutta he tie-
tävät myös, että se on 
kovan työn takana.

Tilanne Ukrainassa on 
hyvin sekava ja tus-
kin kukaan tietää tällä 
hetkellä, miten tämä 
kauheus lopulta päät-
tyy.

Venäjän vallanpitä-
jät turvautuvat jopa 
oman kansansa pet-
tämiseen keinoilla, 
jotka ovat hyvin vas-
tenmielisiä. Tuntuu 
suomalaisittain us-
komattomalta, miten 
propagandalla voi 
tosiasioita vääristää. 
Tuleeko totuus millä 
tavalla esille ja mihin 
se johtaa, on arvaus-
ten varassa. Pahimmat 
arvaukset ovat hyvin 
pelottavia. Toivotaan, 
että järki kuitenkin 
voittaa.

Tervehdykseni on tällä 
kertaa mollivoittoinen. 
Niinkin joskus saa olla.

Tapahtumilla on aina 
joku vaikutus. Nytkin 
painaa mieltä, miksi 
sodan pahuuden pi-
tää aina palata?

Aina kaikki uskovat, 
että ihmiskunta oppii 
sodista sellaista, että 
uudet sodat ovat tar-
peettomia. Ja kuiten-
kin ne palaavat.

Perimmäinen uskoni 
on: ”Myrskyn jälkeen 
on poutasää”!

Miten pitkään?

Jorma Huuhtanen

AJATUKSIA...

Loppukesä tarjoaa pa-
rastaan, kun perinteek-
si muodostunutta Soi-
nilaisten muusikoiden 
iltaa vietetään lauan-
taina 27.8.2022 klo 18 
alkaen. Yhteistalon pi-
hapiirissä kuulijalla on 
mahdollisuus nauttia 
musiikin lisäksi myös 
erilaisista ravintolapal-
veluista. Muusikoiden 
iltaan on jokainen ter-
vetullut ilmaiseksi.

Tapahtumassa kuul-
laan jälleen monipuo-
lisesti erilaisia musiik-

kiesityksiä. Mukana on 
aikaisemmilta vuosilta 
tuttujen esiintyjien ja 
kokoonpanojen lisäksi 
myös uusia tuttavuuk-
sia. Tuttu ja turvallinen 
housebändi eli Markku 
Keski-Mäenpää, Eetu 
Alatalo, Paavo Saari ja 
Jari Huvila, tahdittaa 
illan kulkua. 

Tällä kertaa kuulijalla 
on mahdollisuus tu-
tustua hieman lavalle 
nouseviin esiintyjiin; 
paikalle saapuessa on 
ostettavissa ”ystävä-

kirjamainen” käsioh-
jelma, jossa jokainen 
illan artisti on kertonut 
muutamia faktoja it-
sestään sekä suhtees-
taan Soiniin. Käsiohjel-
man tuotto käytetään 
tulevan vuoden tapah-
tuman mahdollistami-
seen.

Nyt rohkeasti ilmoit-
tautumaan mukaan 
esiintyjäksi. Itsensä 
tai kokoonpanonsa 
saa mukaan tähän ai-
nutlaatuiseen tapah-
tumaan laittamalla 
viestiä osoitteeseen 
m u u s i k o i d e n i l t a @
gmail.com. 

Viidennen kerran jär-
jestettävää Soinilais-
ten muusikoiden iltaa 
ovat järjestämässä Soi-
nin Musiikinharrastajat 
ry, Soinin kunta, Kylä-
pääskyt ja Yhteistalo. 
Tapahtuman toteutu-
misen mahdollistaa 
osaltaan pääsponsori 
Alajärven osuuspank-
ki sekä yhteistyö JS-
pinnan ja KM-Rahdin 
kanssa.

 

Soinilaisten muusi-
koiden ilta vol.  5
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Hyvää kesää!
Soinin seurakunta - Jumalan asialla ihmisiä varten

Soinin seurakunta

Ympärillänne luonto herää ku-
koistukseen.

Minä elin tuota ihanaa vuo-
denaikaa jo etuajassa. Ango-
lassa sadekausi on alkuvuo-
desta. Sade kutsuu luonnon 
elämään ja kasvuun sateetto-
mien kuukausien jälkeen. Niin-
pä maalis-huhtikuussa ympä-
rilleni katsoessani koin samaa 
kuin touko-kesäkuisessa Suo-
messa. Kaikkialla vihreää tuo-
reen verson eri värisävyissä. 
Luonnon vihreys ja sinitaivas 
melkein häikäisevät. 

Erityisen iloiseksi vihreys ja 
täyttyneet vesipaikat tekevät 
minut eteläisessä Angolas-
sa, jossa useana vuotena on 
kärsitty kuivuudesta – ja sen 
tuomana nälästä, pakolaisuu-
desta ja muista ongelmista. 
Tänäkin vuonna sateet saa-
puivat myöhässä, mutta saa-
puivat sentään. Ainakin jon-
kinlaista satoa saadaan tänä 
vuonna, ellei tule jotain muuta 
yllättävää vihollista. Toivom-

Johanna ja Shuhei Ya-
maguchi ovat lähetys-
työssä Japanissa ja he 
tekevät nuoriso- ja ta-
voittavaa työtä eri seu-
rakunnissa. Erityisesti 
kielipiirit ovat olleet 
suomen kielen opetta-
jana toimineelle Johan-
nalle mieluinen työ-
muoto.

-Olen saanut vuoden 
alusta alkaen opettaa 
suomea pienessä HAT-
Koben seurakunnassa 
Japanissa, kertoo Jo-
hanna. Kieliryhmiä on 
jopa kaksi, heistä osa 
on opiskellut suomea 
jo vuosia eri paikoissa, 
osa vasta kieliopinton-
sa aloittaneita. Syitä ja-
panilaisten kielen opis-
keluun on monenlaisia, 
on sukulaisia Suomes-
sa, kiinnostus muumei-
hin tai Arabian astioi-
hin, koulutustasoon, tai 
yksinkertaisesti kurssi-

laiset ovat tavanneet 
mukavia suomalaisia. 

-Ryhmässäni on nimit-
täin pariskunta, joka 
vietti häämatkansa 
Suomessa ja tapasi 
niin miellyttävän suo-
malaisen, että ja siitä 
lähtien he ovat opis-
kelleet suomea lähe-
tystyöntekijöiden pi-
tämillä kielikursseilla, 
mainitsee Johanna. 
-Emme tiedä kuka 
tuo suomalainen on, 
mutta hänen kauttaan 
on seurakunnan tilai-
suuksiin, ja kielipiiriin 
osallistunut useampi 
japanilainen. Näin siis 
jokainen kesäturistin-
kin kohtaaminen voi 
olla tuolle henkilölle 
hyvin merkitykselli-
nen, lisää Johanna.

Koska kielipiirit ovat 
seurakunnan toimin-
taa, niin niissä on aina 
mukana hengellinen 

Hvää kesää! Ja tervetuloa 
kirkkoon!

Kesäajan jumalanpalve-
lukset Soinin kirkossa 
(Karstulantie 2):

Su 12.6. klo 10 Perhe-
kirkko, kirkkokahvit srk-
talolla.

Su 19.6. klo 10 Sanajuma-
lanpalvelus.

La 25.6. klo 10 Juhannus-
päivän messu.

Su 26.6. klo 18 Iltakirkko, 
kirkkokahvit. Huom. aika 
ja paikka seurakunnan 
leirikeskus Lauttonen 
(Lauttotie 38).

Su 3.7. klo 10 Sanajuma-
lanpalvelus.

Su 10.7. klo 10 Konfir-
maatiomessu.

Su 17.7. klo 18 Iltamessu.

Su 24.7. klo 10 Sanajuma-
lanpalvelus.

Su 31.7. klo 10 Messu.

Su 7.8. klo 10 Iltakirkko. 
Eskarin aloittavien siu-
naaminen. Kirkkokahvit.

Su 14.8. klo 10 Messu.

Soinin kirkko on avoin-
na 1.6.-31.8. klo 9-17. 
Kirkonmäellä on tapu-
lin edustalla Suomen ja 
tiettävästi koko maail-
man ainut vanha vaivai-
sakka.

Lisää tietoa Soinin seu-
rakunnasta ja kesän 
toiminnasta: www.soi-
ninseurakunta.fi sekä 
kirkollisista ilmoituksis-
ta paikallislehdissä.

Ohessa Soinin seurakun-
nan nimikkolähettien 
kuulumisia ja terveisiä.

Soinin seurakunta - Jumalan 
asialla ihmisiä varten

Terveiset kesäiseen Soiniin ja 
Suomeen Angolan talvesta.

me ja rukoilemme parasta.

Luonto on yksi elementti An-
golassa, joka pitää minua pau-
loissaan. Yksi niistä.

Olen Suomen Lähetysseuran 
työntekijä. Asun Angolassa, 
mutta työni on laajemmin 
eteläisessä ja itäisessä Afrikas-
sa. Työni ja työskentely-ympä-
ristöni oli muuttunut palattu-
ani Angolaan toiselle kahden 
vuoden työkaudelleni viime 
syyskuussa. Vaikka palasin tut-
tuun kaupunkiin ja kotiin, niin 
totutteluun menee kuitenkin 
oma aikansa. Sopeutumisen 

hankaukset voivat viedä myös 
pohtimaan juurisyitä: Mitä 
mää oikeen teen? Miksi olen 
täällä? Onko tässä mitään jär-
keä?

En näe näitä kysymyksiä huo-
noina. Aika ajoin, olimmepa 
elämässämme missä tahansa, 
on hyvä katsoa ympärilleen ja 
miettiä: Mitä minulla on nyt? 
Mikä on tuonut minut tähän? 
Millä pohjalla seison? Mitä sa-
rastaa horisontissa?

Kysymykset ovat suuria. Niitä 
tuntuu kuitenkin turvalliselta 
miettiä, kun Jumala on mu-
kana näissä keskusteluissa ja 
pohdinnoissa. Sekään ei yh-
tään haittaa, jos näitä kelailee 
sinitaivasta maalaillen, metsän 
kappelissa tai vaikka Lautto-
sella soudellessa – Luojan luo-
massa luonnossa.

Tässä olen. En ole yksin. Kiitos. 
Kaikesta tästä.

Siunattua, virkistävää ja kau-
nista kesää!

Teija Lievonen

Suomi kiinnostaa Japanissa

osuus. Tämän vuoden 
aikana aiheena on Raa-
mattu. Monet kuulevat 
raamatunkertomukset 
ensimmäistä kertaa ja 
Johanna onkin nimen-
nyt hetket aikuisten 
pyhäkouluiksi.  

Rippikoulutyö 
kiinnostaa

Nuorisotyön puolella 
Shuhei konfirmoi taan-
noin pienen ryhmän 
rippikoululaisia, mikä 
on täällä harvinais-
ta. Yleensä rippikoulu 
on henkilökohtainen 
kurssi, mutta nyt jopa 
toinenkin rippikoulu 
alkoi keväällä. Shuhei 
onkin tuottamassa 
koko kirkon käyttöön 
yhteistä rippikouluma-
teriaalia. Tänä kesänä 
myös uskalletaan Ja-
panin seurakunnissa-
kin pitää leirejä, joita 
Shuhei odottaa.

Seurakunnan tilaisuuteen osallistui joukko suomen kielen 
kurssilaisia. Suomen kielestä ovat kiinnostuneita erityisesti 
eri alojen opettajat.

Seurakunnan 
uusi nimikkolä-
hetti Anne Tuo-
vinen kirjoittaa 
Kyprokselta:
Olen nyt viisikymppisenä toi-
sella kierroksella lähetystyötä, 
kun viime vuoden lopulla me-
diajärjestö SAT-7 kutsui minut 
auttamaan työnohjaajana ja 
koulutussuunnittelijana pai-
kallista henkilöstöään. SAT-7 
tekee kristillisiä satelliittitelevi-
sio-ohjelmia Pohjois-Afrikkaan 
ja Lähi-itään ja on yhä enem-
män aktiivinen myös sosiaali-
sessa mediassa. 

Viimeisimmän tutkimuksen 
mukaan SAT-7:lla oli alueella 
katsojia 25 miljoonaa, ja sosi-
aalisen median tultua mukaan 
katsojamäärät ovat sen jäl-
keen valtavasti kasvaneet. Eri 
puolilla maailmaa arabiaa, far-
sia ja turkkia puhuvat maahan-
muuttajat voivat katsoa ohjel-
mia suoratoistopalvelussa.

SAT-7:lla on työntekijöitä reilut 
kaksisataa noin 15 eri kansal-
lisuudesta eri puolilla maail-
maa. SAT-7:n studiot ovat Bei-
rutissa, Kairossa, Istanbulissa, 
Lontoossa ja Kyproksen Li-
massolissa. Itse pidän tukikoh-
tanani Kyproksen pääkaupun-
kia Nikosiaa, jossa on SAT-7:n 
pääkonttori.

Olen kasvanut Multiantien 
varrella Soinin Lumperoisen-
perällä, käynyt alakouluni Ve-
hulla, yläkouluni Soinissa ja lu-
kioni Ähtärissä. Olin perheeni 
kanssa Soinin seurakunnan ni-
mikkolähetti jo aiemmin noin 
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Esa ja Maria Hietanen

Terveisiä Virosta! 

Maaliskuussa tuli kak-
si vuotta täyteen siitä, 
kun meidän perheemme 
lähetettiin Viroon lähe-
tystyöhön. Aikamoista 
epävarmuuden aikaa tuo 
kokonaiset pari vuot-
ta ovat olleetkin! Tuskin 
olimme ehtineet asettua 
taloksi kun virolainen yh-
teiskunta alkoi jo sulkeu-
tua uuden, pelottavankin 
kulkutaudin jyllätessä. 
Kaksi vuotta myöhem-
min, kun sulkujen ajoista 
alettiin päästä, herättiin 
Viron itsenäisyyspäivänä 
uuteen aikaan: Idän kar-
hu oli herännyt jälleen 
talviuniltaan. Rajoitusten 
harmeista pelkoon siitä 
tuleeko joku kohta rajan 
yli.  

Kaikesta huolimatta työ 
Virossa on saatu hyvään 
alkuun. Tehtävänämme 
on luoda ja tukea lapsi- ja 
nuorisotyötä Etelä-Viron 
seurakunnissa. Työllem-
me on todellinen tarve, 
sillä Etelä-Viron seurakun-
nat ovat pääosin erittäin 
vähävaraisia ja työnteki-
jöitä on vähän. Salome 
on saanut olla tukemassa 
pyhäkouluopettajia eri 
paikkakunnilla ja olla he-
rättelemässä uudelleen 
pyhäkoulutoimintaa siel-
lä missä se oli jo päässyt 
sammumaan. Salomen 
johdolla julkaistiin esin-
mäistä kertaa virolainen 
luterilainen pyhäkou-
lumateriaali koko Viron 
kansan käyttöön. Kesän 
lastenleirit kokoavat run-
saasti lapsia yhteen ja 
monille se on ainut kos-
ketuspinta hyvään sano-
maan armollisesta Juma-
lasta, josta olemme täällä 
kertomassa. 

Ollin aloittama nuori-
sotyö Põlvan pienessä 
seurakunnassa on saatu 
vakiintumaan. Ensi syksy-
nä on tarkoitus laajentaa 
nuorisotyötä 2-3 uuteen 
seurakuntaan. Tänä ke-
väänä järjestettiin ensim-

On koittanut armas aika ja 
suvi suloinen – vai onko? 
Tällä kertaa kesämme alkaa 
monissa mietteissä – syn-
keissäkin. Ei riittänyt koro-
natauti ongelmaksi Venä-
jälle, vaan piti alkaa tapella 
oikein kunnolla Ukrainassa. 
Venäjän veljeskansasta tuli 
viholliskansa. Lähimmäisis-
tä, joita piti rakastaa, tuli 
pahoja vihollisia. Heitä piti 
lähteä tuhoamaan. Oi, mei-
tä ihmisiä! Ehdin asua per-
heeni kanssa kymmenisen 
vuotta Siperian Krasnojars-
kissa – kauniiden vuorien 
ympäröimässä ja Jenisei-
joen halkomassa kaupun-
gissa. Koronavitsauksen 

alkaminen toi perheem-
me Suomeen huhtikuussa 
2020. Lapsemme aloittivat 
koulunkäynnin elokuussa 
2020 Lahden Kristillisessä 
koulussa ja jatkavat opinto-
jaan siellä. Vaimoni Susan-
na on toiminut jo jonkun 
aikaa elintarviketyöläisenä. 

Lokakuusta 2020 asti olen 
tehnyt matkoja Siperiaan, 
jossa kävin viimeksi tämän 
vuoden tammikuussa. 
Maaliskuuksi suunniteltu 
matka peruuntui ilmati-
lan sulkemisen ja lentojen 
perumisen myötä. Jotkut 
työkaverini ovat edelleen 
käyneet Venäjän puolel-

Mennyt talvi on ollut ko-
ronatilanteesta johtu-
en erilaisten rajoitusten 
kanssa elämistä. Tämä 
on vaatinut myös hellun-
taiseurakunnassa ”eri-
koisjärjestelyjä” mutta 
tilaisuuksia on viikottain 
kuitenkin järjestetty rajoi-
tuksia noudattaen.

Nyt näyttäisi siltä, että ko-
ronan suhteen olisi koit-
tamassa vapaampi aika ja 
seurakunnan toiminnot 
palaavat taas normaaliin.

Tänä kesänä helluntaiseu-
rakuntana järjestämme 
jälleen lasten kesäleirin 
ala-aste ikäisille tytöille ja 
pojille Hautakylän koulul-
la 1.-3.7.  Leiri alkaa per-
jantaina klo 10 ja päättyy 
sunnuntaina klo 15 järjes-
tettävään yleisötapahtu-
maan.

Halutessasi leiristä voi 
tiedustella Maria Hie-
taselta p. 040 9656159. 
Mukaan leirille voi ilmoit-
tautua seurakuntamme 
nettisivuilla, soininhellun-
taiseurakunta.fi

  Järjestämme myös Kunin-
kaan lähteellä kesätapah-
tuman 8.- 10.7. Perjantain 
ja lauantain tilaisuudet 
ovat teltassa entisen ala 
-asteen pihassa klo 19 ja 
sunnuntain tilaisuus on 

Kesäinen tervehdys 
Soinin helluntaiseurakunnasta!

rukoushuoneella klo 11.

Lauantaina kok oonnum-
me myös torilla musiikin 
merkeissä klo 12. 

Säännölliset viikkotilai-
suudet ovat ke, pe ja su. 
Tarkemmat tiedot löydät 
nettisivuiltamme, sekä 
Järviseutulehdestä.

 Kaikki seurakuntamme 
tilaisuudet ovat avoimia 
ja kaikki ovat lämpimästi 
tervetulleita .

”Sinun turvasi on ikiaiko-
jen Jumala, sinua kannat-
tavat iankaikkiset käsivar-
ret”

Tämä sana on kirjoitet-
tuna Raamatussa 5Moos. 
33:27.

 Me elämme epävakaassa 
ajassa tällä hetkellä mutta 
Jumala on luvannut pitää 
huolen jokaisesta, joka 
turvautuu häneen. Hän 
antaa meille parhaat ”tur-
vatakuut” kaiken epäva-
kaudenkin keskellä.

Ennen taivaaseen meno-
aan Jeesus sanoi häneen 
uskoville, että ”Rauhan 
minä jätän teille, minun 
rauhani… älköön teidän 
sydämenne olko murheel-
linen, älköönkä peljätkö”. 
Tähän sisäiseen rauhaan 
ja turvaan Jumala kutsuu 
tänäänkin kaikkia meitä 
evankeliumin kautta.

Hyvää ja aurinkoista kesää 
kaikille Kesäsoinilaisen lu-
kijoille!

T. Esa ja Maria Hietanen

la. Minä mietin ja rukoilen 
paremman tulevaisuuden 
puolesta. Jonain päivä, jos 
ja kun, Herra suo, pääsen 
minäkin taas Siperiassa 
käymään. Maailmamme 
on mennyt entistäkin seka-
vammaksi. Usein mieleeni 
tulee näinä aikoina virren 
”Päivä vain ja hetki kerral-
lansa” -sanat. On kuljetta-
va päivän matka kerrallaan 
Herraan uskoen ja luotta-
en. Jokin tarkoitus tällä kai-
kella on, vaikka emme sitä 
nyt pysty ymmärtämään.

Koulunsa ja opinahjon-
sa päättävät joutuvat nyt 
miettimään, mitä tekevät 
isoina. Näitä mietteitä on 

minullakin. Vaikka elämä 
tuo toisinaan mukanaan 
synkkiä pilviä ja tavatonta 
usvaa, on kuitenkin lupa 
myös iloita ja riemuita. 
Saamme kiittää Luojaa taas 
uudesta kesästä. Tästä ilos-
ta veisataan myös tutun su-
vivirren viimeisessä säkeis-
tössä: ”Maan, meren anna 
kantaa runsaasti lahjojas, 
tarpeemme meille antaa 
sun siunauksestas. Suo su-
loisuutta maistaa myös sie-
lun sanassas, ain armos sille 
paistaa, niin on se autuas.”

Valo voittaa pimeyden. Sitä 
julistaa luontokin. Rauhat-
tomuuden keskellä kristit-
tyä lohduttaa Kristuksen 

mäistä kertaa suurempi 
nuortentapahtuma Etelä-
Virossa, joka keräsi muka-
vasti nuoria ympäri Viroa. 
Nuorten tavoittaminen 
Virossa on haasteellista. 
Kirkon tekemä nuorisotyö 
on monelle täysin outo 
asia ja nuorten ajasta kil-
pailevat monet muut ta-
hot yhteiskunnan ollessa 
erittäin suorituskeskei-
nen. Virolaiselle tärkeintä 
on olla ensimmäisten jou-
kossa ja pärjätä kaikessa 
hyvin

Ihmisen elämä ja tulevai-
suus ovat oikeastaan aina 
epävarmoja ilman koro-
noita ja sotiakin. Onnek-
si meillä on jotain mikä 
on niin kestävällä poh-
jalla, ettei mikään tässä 
maailmassa voi ottaa sitä 
meiltä pois: Mikään ei voi 
erottaa meitä Jumalan 
rakkaudesta. Siitä halu-
amme olla kertomassa 
Viron lapsille ja nuorille, 
että hekin voisivat löytää 
tukevan pohjan elämäl-
leen keskellä tätä epävar-
maa aikaa ja maailmaa.

Oleniusten perhe

(Olli, Salome, Sofia ja 
Sointu)

15 vuoden jakson, kun olimme 
työssä Virossa ja muutaman 
vuoden ajan välillä Saksassa-
kin turkkilaismaahanmuut-
tajien parissa. Suomeen pa-
lattua Kansanlähetysopiston 
opettajana ollessa kiinnostuin 
opiskelemaan työnohjausta ja 
valmentamista, ja olen tehnyt 
sitä Kansanlähetyksen töiden 
ohessa muiden suomalaisten 
lähetysjärjestöjen työntekijöil-
le jo monta vuotta.

Innostuin mahdollisuudesta 
auttaa SAT-7:n väkeä, koska 
kristillinen mediatyö Pohjois-
Afrikan ja Lähi-idän maissa ei 
ole läpihuutojuttu. Alueella 
on vuosia kestäneitä sotatiloja 
ja jatkuvasti pienempiä levot-
tomuuksia, nälänhätää, köy-
hyyttä, epätasa-arvoa ja kris-
tittyjen vainoa. Jokainen, joka 
laittaa itsensä likoon viedäk-
seen toivoa näihin tilanteisiin, 
ansaitsee rinnalleen toisen, 
joka tukee.

On ollut hienoa nähdä, mi-
ten elämän varrella puoliva-
hingossa reppuun kertyneet 
taidot ovat hyödyksi uusissa 
tehtävissä, kun autan iranilai-
sia, egyptiläisiä ja libanonilaisia 
SAT-7:n työntekijöitä menes-
tymään ja kehittymään työs-
sään. Kaiken aikaa on muistet-
tava, että oma suomalainen 
tapani ajatella asioista ei toimi 
kaikkialla. Ihminen haastei-
neen on kuitenkin pohjim-
miltaan kaikissa kulttuureissa 
siinä määrin sama, että pystyn 
kysymään oikeita kysymyksiä.

Asun Kyproksella noin puo-
let vuodesta ja toisen puolen 

teen etätöitä perheemme ko-
dista Ryttylästä kasin. Mieheni 
Mika on Mission Europe -nimi-
sen järjestön toiminnanjohtaja 
samoin osaksi Ryttylästä ja 
osaksi Kyprokselta käsin. En-
simmäisellä lähetystyökierrok-
sella mukana kulkeneet kaksi 
tytärtä ovat nousseet omille 

siivilleen.

 On suuri ilo, että oman koti-
pitäjäni väki on taas mukana 
lähettämässä minua uusiin 
haasteisiin ja rukoilemassa 
puolestani! 

Anne Tuovinen

sanat: ”Rauhan minä an-
nan teille.” Tuo rauha ei 
ole inhimillisten rauhanso-
pimusten myötä tulevaa, 
aika keinotekoista, rauhaa. 
Kristuksen antama rauha 
rauhoittaa sydämen. Tuli 
eteen, mitä tuli. Oli elä-
mässä vastamäkiä tai myö-
tämäkiä tai mitä tahansa, 
Herra pitää huolen usko-
vaisistaan. 

Toivotan kaikille vakisoi-
nilaisille ja kesäsoinilaisille 
hyvää ja siunattua kesää! 

Ville Melanen

Soinin seurakunnan nimik-
kolähetti

Siunattua Suomen suvea!
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Soinista maailmalle 1991, 
kun muutin Kuortaneelle 
Urheilulukioon jatkamaan 
Soinin Sisun sytyttämää 
moukarinheittoinnostus-
ta. Yo-kirjoitusten jälkeen 
tie vei jatko-opiskeluihin 
p ä ä k a u p u n k i s e u d u l l e , 
jossa suoritin 2000-luvun 
vaihteessa DI ja KTM tut-
kinnot nykyisessä Aalto-
yliopistossa. Sen jälkeen 
työ vei UPM:lle ja tie Tam-
pereelle yhdessä vaimoni 
Riikan kanssa. 2004-2008 
USA:n Pohjois-Carolinas-
sa, jossa myös molemmat 
lapsemme syntyivät. Sen 
jälkeen olemme asustel-
leet Tampereella ja minä 
lähinnä maailmalla eri 
työrooleissa mm. UPM:n 
johtoryhmän jäsenenä, 
pörssiyhtiö Ramirentin 
toimitusjohtajana sekä 
nykyisin Evac-konsernin 
toimitusjohtajana.

Soinista maailmalle – kotiseutua unohtamatta

Lähdin Soinista jo 
lukioon kauem-
maksi, ihan vain 
koska halusin näh-
dä maailmaa. Tam-
pereen, Jyväskylän 
ja Helsingin lisäksi 
tie vei Wieniin. 
Maailmalla tuli 
vietettyä 10 vuot-
ta, suurimmaksi 
osaksi Itävallassa, 
mutta pari vuotta 
reissasin talvet Aa-
siassa ja kesät Eu-
roopassa. Filosofi-

Lähdimme yhdessä 
Soinista vuosituhan-
nen vaihteessa opis-
kelemaan Tampereel-
le - Karri teknilliseen 
korkeakouluun ja 
Heli Tampereen yli-
opistoon Suomen kir-
jallisuutta.   Vuosien 
saatossa paikkakunta 
on vaihtunut muu-
tamaan otteeseen, 
mutta Pirkanmaa on 
pysynyt tukikohta-
namme. Viisi vuotta 
sitten rakensimme ta-
lon Kangasalle, jossa 
asumme 10-vuotiaan 
tyttäremme ja 8-vuo-
tiaan poikamme kans-
sa.  Karri on työsken-
nellyt viime vuosina 
erilaisissa johtotehtä-
vissä teknologiateolli-
suuden parissa ja Heli 
mediakentällä. Tällä 
hetkellä Heli työsken-
telee kotipaikkakun-
tamme Kangasalan 
paikallislehden toi-
mitusjohtaja - pää-
toimittajana.  Arkea 
värittävät lasten har-
rastukset ja aikaa tu-
lee vietettyä paljon 
muun muassa jää-
kiekkokaukaloiden ja 
cheerleading - kent-
tien äärellä. Yhdessä 
nautimme muun mu-
assa laskettelusta, ui-
misesta, retkeilystä ja 
matkailusta. 

Noora 
Hautakangas

Kaisu 
Keisala-Kaseja

Muistoja Soinista 

Soini on meille edel-
leen tärkeä tukikohta. 
Kunnassa asuu pal-
jon perhettämme, ja 
muun muassa lastem-
me tärkeät mummu-
lat, pappalat ja serk-
kulat ovat odotettuja 
vierailupaikkoja sekä 
loma-aikoina että sil-
loin tällöin viikonlop-
puisin.  Harva paikka 
rentouttaa mieltä ja 
kehoa yhtä hyvin kuin 
Soinin kesämökin 
lempeät löylyt ja ajan-
vietto omien rakkai-
den kanssa lapsuus-
maisemissa. Kaunis 
luonto ja hienot ret-
keilymahdollisuudet 
saavat meidät viettä-
mään erityisesti ke-
säisin pitkiäkin aikoja 
lapsuusmaisemissam-
me.   Soinilla tulee 
aina olemaan erityi-
nen paikka sydämis-
sämme. Soinilaisten 
ihmisten ystävällisyys 
ja aitous lämmittävät 
mieltämme, ja tur-
vallinen yhteisö on 
antanut eväät pärjätä 
maailmalla.  Soinilais-
ten ihmisten ystävälli-
syys ja aitous lämmit-
tävät mieltämme, ja 
turvallinen yhteisö on 
antanut eväät pärjätä 
maailmalla. 

Karri ja Heli Keskinen 
(os. Liimatainen)

an maisterin tutkinnon 
(pääaineena saksan 
kieli) lisäksi minulla 
on ylempi tradenomi-
tutkinto yrittäjyydes-
tä. Työelämässä olen 
tehnyt yhtä sun toista, 
aina kääntäjäyrittäjänä 
toimimisesta vihkisor-
musten myyntiin asti. 
Viimeisimpänä olen 
toiminut Pirkanmaan 
ja Tampereen Vihrei-
den toiminnanjohtaja-
na. Perheeseeni kuu-
luu mieheni ja minun 

Tapio 
Kolunsarka

Mitäkö ajatuksia Soini tänään 
herättää? Elämä rakentuu ker-
roksittain, jossa yksi asia johtaa 
toiseen. Kun syntyy syrjäisen 
Soinin syrjäisimmälle kylälle, 
mikään ei ollut helppoa, mutta 
siitä huolimatta (tai ehkäpä juu-
ri sen takia?) kaikki oli kuiten-
kin mahdollista. Erikoiskiitokset 
myös Soinin Sisulle – kesäinen 
yu-koulu noin vuonna 1985 oli 
näin jälkikäteen se asia, joka lin-
kosi minut elämän kiertoradalla 
sinne missä tänään kiitollisena 
olen. sydämissämme.

lisäkseni kaksivuotias 
Siena ja tammikuussa 
syntynyt Atlas. Asum-
me nykyään Lempää-
lässä.

 Muistoja Soinista  

Soinissa vietämme pal-
jon aikaa äitini luona, 
metsässä ja pihapiiris-
sä riittää töitä. Soinissa 
on ihanaa olla rauhas-
sa luonnon keskellä ja 
kuulla mitä tutuille ja 
sukulaisille kuuluu.

Ura yrittäjänä Helsin-
gissä. Harrastuksesta 
tuli työ ja ammatti, 
joten on upeaa, että 
saa toteuttaa intohi-
moaan. Työ on hek-
tistä ja toki kasvuyri-
tyksenä kehitämme 
ja kehitymme, muu-
tos on pysyvää. Tiimit 
kasvaa ja sitä myötä 
myös yrittäjän vastuu 
kasvaa. Tämän vuoksi 
Soini, herran kukkaro, 
on myös suuri henki-
reikä mulle. Tavoittee-
na on kasvaa yhä pa-
remmaksi johtajaksi ja 
esihenkilöksi. Tavoit-
teenani on myös vie-
dä second handin ja 
kiertotalouden ilosa-
nomaa mahdollisim-
man pitkälle ja laajalle 
yleisölle. Olemme alan 
pioneeri ja haluamme 
pysyä monessa edel-
leen edelläkävijänä. 

Muistoja Soinista

Luonto ja varsinkin 
metsän tärkeys on ko-
rostunut viimeisten 
vuosien aikana. Meil-
lä oli kotosalla silloin 
pari heppaa, joten toki 
myös pitkät maasto-
lenkit hevosten kanssa 
oli ihanaa. Soinissa on 
helppo olla ja hengit-
tää ja turvallinen paik-
ka asua. Kruunuhäät 
olivat jokakesäinen 
kohokohta, samoin 
nuorten yhteisöllisyys, 
tehtiin ja harrastettiin 
yhdessä, vaikka ja mitä.

Muistoja Soinista
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Ensimmäisenä Soinis-
ta kerron yleensä, että 
8-vuotiaana (vuonna 
1989) ei ollut shokki 
muuttaa Helsingistä 
Soiniin, se oli oikeas-
taan hieno juttu, että 
kaikenlaiset urheilu-
mahdollisuudet on 
yhtäkkiä lähellä. Kau-
kalo, urheilukenttä, 
hiihtoladut ja yleen-
säkin ulkona oli tilaa 
tehdä mitä vaan. Tä-
mähän mahdollisti 
kaikkea, siirtymisiin ei 
tarvittu enää aikuista, 
ohjeita ja aikatauluja.

Olen Saarenpään Miika 
kotoisin Soinista. Muu-
taman mutkan kautta 
tieni vei Lapualle, jossa 
olemme asuneet per-
heeni kanssa vuodes-
ta 2004. Perheeseeni 
kuuluu vaimo Maria, 
lapset Anni (-01), Emil 
(-04), Amanda (-06), 
Ellen (-09) ja Elli (-16). 

Muutin Soinista 
pois lukion jälkeen, 
loppukesästä 2004 
ja aloitin taidekas-
vatuksen opinnot 
Jyväskylässä. Muu-
taman vuoden ku-
luttua tie vei Hel-
sinkiin, valmistuin 
opinnoistani ja 
aloin tehdä töitä 
museoalalla. Sit-
temmin opiskelin 
vielä varhaiskasva-
tuksen opettajaksi, 

Terveiset kaikille Ke-
säsoinilaisen lukijoille 
Kerincistä, Indonesian 
Sumatran saaren Ri-
aun provinssista. Tääl-
tä teille kirjoittelee 
Soinin lahja maailmal-
le ja erityisesti pape-
ritehtaiden kunnossa-
pidolle, eli Eerik. Siitä 
on nyt noin reilu kym-
menen vuotta, kun 
valmistuin Jyväskylän 

Miika 
Saarenpää

Koulutukseltani olen 
tradenomi ja niitä 
oppeja olen päässyt 
ammentamaan perhe-
yrityksessämme Saa-
renpää Oy:ssä. Meillä 
on tällä hetkellä kolme 
IKH-myymälää, Alajär-
vellä, Lapualla ja Sei-
näjoella. Ison perheen 
ja yrityksemme myötä 
viimeiset 20 vuotta on 
ollut hyvin, sanoisinko 
eläväistä, mutta sa-
malla hyvin mieluisaa 
ja antoisaa.

 Muistoja Soinista 

Soini on minulle 
edelleen hyvin tär-
keä paikka ja siellä 
asuu paljon itselle 
tärkeitä ihmisiä. Soi-
nista olen saanut 
elämääni hyvä arvo-
pohjan ja eväät elä-
mään. Olenkin hyvin 
kiitollinen ja myös 
ylpeä siitä, että saan 
sanoa: olen kotoisin 
Soinista

Maija 
Simo

jollaisena tälläkin 
hetkellä työsken-
telen. Helsingistä 
muutimme puolisoni 
ja lapsemme kans-
sa pari vuotta sitten 
Vantaan puolelle. 

Johannes 
Paarvala

Erik  Vehmasmäki

Soinin jälkeen koitti 
lukio Seinäjoella, Yli-
opisto Tampereella ja 
työelämä Helsingissä 
ja on välillä Itävallassa-
kin opiskeltu ja Ruot-
sissakin töissä käyty. 
Oikeastaan opiskelu- 
ja työura lähti liikkeel-
le Soinin yläasteen 
ns. ATK-tunnilta, kun 
opettaja Taisto Åker-
man näytti, miten 
tehdään nettisivuja. 
Siitä oli helppo innos-
tua koska se oli sopiva 
sekoitus uutta, tieto-
koneita, visualisuutta 
ja luovaa tarinanker-
rontaa koska pitihän 
ne nettisivut jostain 
aiheesta tehdä. Niin 
sanottua koodaria mi-
nusta ei tullut vaan 
enemmänkin IT-puo-
len suunnittelija, ark-
kitehti 

Soinissa olen käy-
nyt viimeisen vii-
dentoista vuoden 
aikana vain muuta-
mia kertoja. Se on 
tavallaan vähän su-
rullistakin, sillä niin 
merkittävä osa elä-
mästä ja muistois-
ta sijoittuu sinne. 
Mielessäni kuljen 
kuitenkin tuttu-
ja reittejä Lautto-
sen ympäristössä 
ja lähimetsissä, tai 
kotoa kouluun, ur-
heilukentälle ja ky-
lille. Soinilaisuus 
pulpahtaa pintaan 
myös silloin kun 
kohtaa toisen sa-
manlaisen tai kun 
muistaa sellaisia 
sanoja kuin räivä, 
kersa, piskottaa ja 
köppänen. 

ammat tikorkeakou -
lusta paperikonetek-
nologian insinööriksi. 
Kouluaikoina tuli mo-
nesti mietittyä, että 
olisi hienoa päästä 
kokeilemaan työsken-
telyä ulkomailla. Enpä 
tiennyt vielä silloin, 
kuinka hyvin tämä toi-
ve tulisi toteutumaan. 
Reilussa kymmenessä 
vuodessa olen päässyt 

kokemaan, millaista 
eläminen on Ruotsis-
sa, Turkmenistanissa, 
Australiassa, USAssa, 
Yhdistyneissä Ara-
bi Emiraateissa ja nyt 
täällä Indonesiassa. 

Muistoja Soinista  

Vaikka maailmalla on 
mukava olla, on myös 
välillä mukava tulla 
käymään kotona, Soi-
nissa. Soini merkitsee 
edelleen minulle kotia 
ja sen takia vietän lo-
millani aikaa Soinissa. 
Hyvät harrastus mah-
dollisuudet, rauhalli-
suus ja kaverit, mitä 
muuta sitä tarvitsee, 
kun olet lomalla. Vaik-
ka olen poissa 11 kuu-
kautta vuodesta, on 
hieno huomata, että 
kyllä sinut Soinissa 
vielä tunnetaan. Toi-
vottavasti myös Kesä-
soinilaisen lukijat ovat 
huomanneet, kuinka 
mukava paikka Soini 
on. Hyvää kesää kaikille.

Muistoja Soinista
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• Siirrettävät WC:t 
  (Bajamaja)

• mökkien ja rantasaunan vuokraus
• asuntoauto ja- vaunupaikkojen vuokraus
• sup-lauta ja venevuokraus
• grillikioski

•  Kesäkukat
    Erilaiset amppelit
•  Hautojenhoipalvelu
•  Hautakivien kaiverrukset ja kunnostukset
    Soinissa ja lähialueella

Karstulantie 114  |  63800 Soini
06-5281038  |  koivistonkukka.fi

Timo 040 5927612 • Jaana 040 8676518

Koiviston 
kukka ja hautaus Oy

timo@koivistonkukka.fi jaana@koivistonkukka.fi

SÄHKÖASENNUKSET
SUUNNITTELU JA TARVIKKEET

Sähköasennukset Aatu Ahopelto
Riuttosentie 30, 63800 Soini

SÄHKÖASENNUKSET  
AATU AHOPELTO OY
Puh. 0400 939 289
sahkoasennukset@aatuahopelto.fi

JPYP on Alajärven kau-
pungin, Lappajärven, 
Soinin ja Vimpelin kun-
tien sekä 22 yrityksen 
ja pankin omistama 
yhtiö, joka on jo pian 
30 vuoden ajan toimi-
nut alueella tärkeänä 
elinkeinoelämän ke-
hittäjänä ja yritysten 
tukipilarina. Toimialu-
een kaiken kokoiset 
yritykset saavat yh-
tiöstä henkilökohtais-
ta neuvontaa ja tukea 
kaikissa elinkaaren vai-
heissaan. 

Aloittavien yritysten 
palveluihin sisältyvät 
esimerkiksi neuvonta 
liiketoimintasuunni-
telman laatimisessa ja 
rahoituksen suunnitte-
lussa. Toimivat yrityk-
set sen sijaan saattavat 
tarvita apua yrityk-
sen kehittämiseen tai 
kansainvälistymiseen. 
Omistajanvaihdos on 
usein yrittäjälle koko 
yrittäjäuran tärkein 
kauppa, siksi se on 
valmisteltava huolel-
lisesti. Sekä omista-
jan- että sukupolven-
vaihdoksiin löytyy 
asiantuntevaa osaa-
mista JPYP:stä.

Toimitiloja, tontteja, 
etätyötiloja ja asun-
toja

JPYP:n ylläpitämä toi-
mitilapalvelu palvelee 
muitakin kuin yrityk-
siä, sillä sen kautta voi 
hakea etätyötiloja, ko-
kous- ja juhlatiloja sekä 
nyt uutuutena asunto-
ja. Täällä kuka tahan-
sa voi myös maksutta 
ilmoittaa, jos itsellään 
on vuokrattavaa tai 
myytävää kiinteistöä, 
asuntoa tai vaikka juh-
latilaa. Helppokäyttöi-
nen palvelu löytyy os-
oitteesta www.jpyp.fi/
toimitilapalvelut. 

Yrityksille palvelu tar-
joaa avun toimitila-
tarpeissa. Jos sopivaa 
tilaa ei löydy palvelun 
välityksellä, auttavat 
JPYP:n yritysneuvojat 
mielellään tilan etsin-
nässä. Yhteystiedot 
löytyvät sivustolta.

Yritykset ja palvelut 
yhdestä osoitteesta

Järvi-Pohjanmaan Yritys-
palvelu Oy (JPYP) ylläpi-
tää yritys- ja palveluha-
kemistoa, josta voi hakea 
Alajärven, Evijärven, Lap-
pajärven, Soinin ja Vim-
pelin alueella toimivia 
yrityksiä. Hakemisto löy-
tyy osoitteesta www.
jpyp.yrityshakemistot.fi.

Hakemisto on helppo 
käyttää: palvelut löyty-
vät aiheittain omasta va-
likostaan, ja yrityshaussa 
voi hakea toimijoita suo-
raan yrityksen nimellä tai 
hakusanalla.

Hakemiston tietokanta 
tulee suoraan yleisestä 
yritys- ja yhteisötieto-
kannasta (YTJ), jonne 
yritykset itse rekisteröi-
vät tietonsa. Tietokan-
ta saattaa sisältää täten 
myös yrityksiä, joilla ak-
tiivista toimintaa ei ole. 

Tutustu kaikkiin palvelui-
hin www.jpyp.fi.

Yrittäjän 
arjessa – 
elinkeinoyh-
tiö palvelee 
ja kehittää

Hankajärven ja siihen 
liittyvien vesistöjen 
kunto on ollut keskei-
nen asia, mikä johti 
vesiensuojeluyhdis-
tyksen perustamiseen 
v. 2018. Tämä huoli ja 
toive järven kunnos-
sapidon varmistami-
sesta tuli esille ranta-
asukkaille suunnatussa 
kyselyssä.  Ranta-asuk-
kaat ovat havainneet 
vuosikymmenten saa-
tossa veden tummu-
neen ja rehevöityneen. 
Järvi on matala ja pieni 
vesimäärältään, kuten 
yleensäkin Soinin jär-
vet ja lammet ovat. Täs-
tä johtuen vesistöt ovat 
herkkiä pilaantumiselle 
ja rehevöitymiselle.

Vesiensuojeluyhdistys 
käynnisti v. 2020 kun-
nostussuunnitelman 
laadinnan, jonka tu-
loksena suunnitelma 
valmistuikin keväällä 
2021. Suunnitelmassa 
selvitettiin vesistön tila, 
suurimmat pilaantu-
mista aiheuttavat pääs-
töt ja niiden reitit ve-
sistöön.  Tutkimusten 
mukaan vesi on tum-
maa, johtuen humuk-
sen korkeasta määrästä 
ja vesi on myös hapan-
ta. Järvi luokitellaan re-
hevöityneeksi, mutta 
siinä ei ole vielä todet-

Asiaa 
Hankajärven
kunnostami-
sesta

tu sinilevää. Ravinne- ja 
kiintoainekuormitus-
laskelmien perusteella 
luonnonhuuhtoutuma 
muodostaa suurimman 
osan kokonaiskuormi-
tuksesta. Tutkimuksen 
mukaan järveen laske-
vat virtavedet tuovat 
pääosan (85,7 %:a ) 
ravinne- ja kiintoaine-
kuormasta ja kokonais-
määrästä Iironjoki tuo 
jätekuormaa lähes 75 
%:a. Iironjoen suussa 
purkuveden uoma on 
kuormituksesta johtu-
en täyttynyt ja käänty-
nyt rannan suuntaisek-
si.

Virkistyskäyttöä aja-
tellen ongelmana on 
myös järven mataluus, 
erityisesti kuivan ke-
säkauden aikana. Vesi 
vetäytyy rannoilta, 
mikä hankaloittaa vir-
kistyskäyttöä ja nostaa 
pohjahumusta pintaan 
erityisesti kovien myrs-
kytuulien velloessa jo 
ennestäänkin matalaa 
vettä.

Hyväksytyssä suun-
nitelmassa keskeisiä 
toimenpiteitä tulevat 
olemaan kesäaikaisen 
ns. matalimman veden 
korkeuden nostomah-
dollisuuden selvittä-
minen eli padon suun-
nittelu ja luvan haku. 
Korkeuden säädöllä ei 
ole vaikutusta keskive-
den korkeuteen, eikä se 
oikealla suunnittelulla 
tuo haittaa asukkaille, 
eikä maanomistajille. 
Säätelyratkaisulla ei 
ole haittaa myöskään 
alapuoliselle vesistöl-
le. Veden korkeuden 
tasaaminen parantaisi 
myös kalojen elinoloja 
ja estäisi myös rehevöi-
tymistä.

Toimenpiteenä on 
myös Iironjoen suun 
ruoppaus ja mahdolli-
sesti myös Saaripuron 
suun ruoppaus. Kos-
teikkojen rakentami-
nen kuormituspääs-
töjen vähentämiseksi 
Iironjoen ja Saaripuron 
alueille todetaan myös 
toimenpiteinä. Järveen 
syntyviä vesikasvustoja 
poistetaan niittämällä. 

Kunnostustoimenpi-
teitä on suunniteltu 
tehtäväksi vuosien 
2022-2024 aikana.

Tehtyyn kunnostussuunni-
telmaan sisältyi erillisenä 
osiona Etelä-Pohjanmaan 
kalatalouskeskuksen toi-
mesta tehty kalatalous-
selvitys ja siihen sisältyvä 
koekalastus. Kalaston tila 
todettiin tasapainoiseksi, 
jossa ahven oli merkit-
tävin, särkikalojen osuus 
(lahna ja särki) olivat seu-
raavina.  Todennäköises-
ti särkikalojen osuus on 
korkeampi kuin mitä koe-
kalastus kertoi ja kalatalo-
usraportissa todetaankin, 
että niiden vähentämi-

seksi voitaisiin toteuttaa 
keväisin hoitokalastusta. 
Järveen on tehty vuosien 
saatossa kuhaistuksia, joita 
on tarkoitus myös jatkaa ja 
mahdollisesti kokeilla siian 
selviytymistä järvessä.

Yhdistyksen jäsenet ovat 
vuosikokouksessa valin-
neet hallituksen, johon 
kuuluu viisi jäsentä ja hen-
kilökohtaiset varajäsenet. 
Reino Määttä pj, Eino Kos-
kela varapj, Mauri Hietala 
siht. Olli Katajamäki, Kirsti 
Kivelä. Varajäseninä toimi-
vat; Riitta Åkerman, Lasse 
Autio, Päivi Katajamäki ja 
Hannu Pulli.

Reino Määttä

Reino Määttä
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Kuulemisesta ja erakkohetkistä

Kuuluuko? Vielä kuulen 
heinäsirkkojen sirityk-
sen. Osa kuulon alene-
mista on ikääntymistä 
ja osa umpikorvaisuut-
ta. Kuulee mutta ei ole 
kuulevinaan, kuulee 
mutta ei ymmärrä. Ja 
paha kyllä: luulee vaik-
kei kuule.

Pieni kulkija kummas-
telee näkemäänsä ja 
kuulemaansa. Kertooko 
helmipöllön puputus 
pupuista ja huuhkajan 
huhuilu huhuista? Mi-
hin pajunkissat piilotta-
vat häntänsä? Tai miu-
kumaukunsa @@? Onko 
valeskorpioni ja epäto-
si myrkyllisissä väleis-
sä? Entä korvan koko. 
Joku olento kuuntelee 
olemattomalla korva-
kalustolla. Mitä kuulee 
korvasieni koko korval-
laan?

Täällä harvoin kärsi-
tään melusta. Siunat-
tu rauha ja hiljaisuus! 
Uneksitaan mutta ei 
nukuta kesän ohi. Tä-
hän huomeneen sain 
kerran herätä: kuopus 
oli vajaa kaksivuotias 
eikä malttanut uuden 
päivän alkua odotella, 
pienellä kätösellään yl-
lättävän voimakkaasti 
taputti minua poskelle 
sanoen ”äittä, herrää!”

Kumpi lienee suurem-
pi lahja: muistaa vai 
unohtaa? Muistatko 
hyvin näkemäsi elo-
kuvat? Ja mikä muisti-
kuva nousee pinnalle? 
Kanssakatsoja ei muis-
ta, mutta joskus erityi-
sen elokuvan kohdalla 
lupaan, että kyllä sinä 
tämän muistat. Tom 
Hanksin tähdittämässä 
Cast Away tuuliajolla 
-elokuvassa päähenkilö 
kokee kovia haaksirik-
kouduttuaan lentoko-
neesta autiolle saarel-
le. Saarella vierähtää 
useampi vuosi seurana 

kihlatun kuva tasku-
kellossa. Kanssakatso-
ja muisti, että se tekee 
lautan ja minä, että se 
puhuu pallolle, johon 
maalasi naaman. Mi-
nua liikutti, että haak-
sirikkoinen teki Wilson-
nimisen puhekaverin 
lentopallosta (konees-
ta pelastunut paketti). 
Tarve puhua on suuri. 
Kyllä pitää nuppi olla 
kunnossa, että pärjää 
vuosia yksin yhdessä 
pallopään ja valokuvan 
kanssa.

Maailmamenoa seuran-
neena itse kukin haluaa 
joskus erakoitua. Mitä 
erakkoreissulle mu-
kaan? En menisi autiolle 
saarelle, vesi on epäko-
toisa elementti ja kalan-
pyyntitaito puutteel-
linen, mutta pieneksi 
toviksi voisin erakoitua 
kotimetsään ketään nä-
kemättä. Kalliolta löy-
tyy sopiva erääntymis-
paikka. Mummu puhui 
ukosta, joka pelkäsi ul-
kovaltoja (tiedät kyllä 
mistä suunasta) ja kort-
teerasi omissa olois-
saan. Ehkä tarinan juu-
ret ovat kaukaa Suomen 
sodan ajalta, en tiedä. 
Olikohan juttu edes 
totta. On näitä metsän 
piiloon kätkemiä aina 
ollut. Ukon ”talon pe-
rustuksilla” voisin viet-
tää laatuerakkoaikaa. 

Mukaan ottaisin lyijyky-
nän, paperia, psalmit, 
villasukat, saappaat ja 
evästä, niin nälkä tuli-
si vasta myöhemmin. 
V e r t a u s k u v a l l i s e s t i 
pakkaisin myös pätkän 
punaista lankaa, ettei 
punainen lanka pääsi-
si hukkumaan. Pysyisi 
järki ja ajatus muka-
na. Hiljentymisestä ja 
rauhoittumisesta haa-
veilen, että kuulisin ja 
ymmärtäisin. Kaikkea 
ei vaan yrittämälläkään 
ymmärrä. 

Pöyristyttävä voi pyö-
reä pallo olla, Wilson 
tai koko maapallo. 
Joku ei mahdu pai-
kalleen, tunkee naa-
purin tiluksille ja ai-
kansa tallattuaan ne 
tuntuvat omilta. Kun-
pa kunnioittaisimme 
toisiamme ihmisinä ja 
valtioina. Liikaa luu-
lemisesta voi versoa 
vaarallisia ajatuksia. 
Oi joi miten vaikeaa 
on kasvaa tai edes py-
syä ihmisenä! Harva 
osaa. Olisiko helpom-
pi variksena tai met-
säjäniksenä? Jänis ei 
vastaa, häipyy heti, 
vaikka olisin vain rau-
hanomaisesti ajatuk-
sia vaihtanut. 

Vähän meitä kaikkia 
viipottaa, mutta kun-
pa tuulessa tutisemi-
semme olisi toisille 
harmitonta lajia eikä 
ajaisi itseämmekään 
äärien yli. Voimat ovat 
rajalliset, turvaverkkoa 
tarvitsemme kaikki. 

Yön varjot väistykööt. 
Missä on sinun tyyni 
hetkesi, turvakalliosi 
ja uuden auringon-
nousun lupaus? Ehkä 
tässä, huomenna tai 
juuri nyt? Pysytään he-
reillä, kuulolla, hyvän 
puolella! 

Jaana Laakso

Kyläpääskyt ry järjestää 
Iiroon maatilalla piirus-
tus- ja maalausleirin su 
19.6.-23.6. 2022. klo 10-
00-16.00. Alaikäraja 7 v. 
Hinta 20 e, hintaan sisäl-
tyy opetus ja materiaalit. 
Omat eväät mukaan. Lei-
rin järjestelyihin on saa-
tu tukea Soinin kunnalta 
ja Järviseutusäätiöltä, 
mistä iso kiitos. Leirin 
hinta on haluttu pitää 
edullisena.

Opettajina toimivat tai-
telija Elina Försti ja tai-
dekasvattaja Leena Val-
keus.

Elina Försti opettaa 
maalauksen ja väriopin 
tuvassa telinemaalauk-
sena, ja  akryyliväreillä 
kiilapohjille. Leena Val-
keus opettaa pitkän pöy-
dän ääressä pienempiä 
maalauksia peiteväreillä 
sekä yksityiskohtaisia va-
lööripiirustuksia mallista 
eri piirtimillä. Molempi-
en opetukseen kuuluu 
myös erilaisten taideku-
vien katsominen ja tai-
teilijoista kertominen. 
Kuvataiteen tehtävänä 
on näkemään opetta-
minen ja siksi opettami-
sessa usein käytetään 
mallia lähtökohtana ja 
siitä sitten oma luovuus 

Piirustus- ja maalausleiri Iiroon maatilalla

Onko tulevaisuutesi
 täällä?

Onko sinulla liikeidea?
Haaveiletko 

yrittäjyydestä?

Haluatko kehittää 
 yritystoimintaasi?

www.jpyp.fi

väreissä ja toteutuksissa 
kehittyy.

Leiri päättyy töiden 
näyttelyyn to 23.6.2022 
klo 15.30-16.15.

Lisätietoja

leenavalkeus@gmail.com.
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Kuninkaantuvalla 
uusia upeita 
näyttelyjä

Soinilaista mökkielämää jo 
30-vuotta

Sain mahdollisuuden tu-
tustua Tapani ja Seija 
Hännisen mökkielämään 
Soinin  Iiroonjärven ran-
nalla. Vieraillessani  heidän 
mökillään oli vasta huhti-
kuu ja lunta maassa mutta 
pariskunnalla oli jo monta 
mökkireissua tehtynä ke-
vään aikana. Mökkikausi 
nimittäin alkaa heillä jo 
helmikuussa kun kovim-
mat pakkaset alkavat olla 
ohitse. Silloin Tapani ajaa 
noin kahdeksan kilometrin 
ladun järven ympäri. 

Moni onkin saanut nauttia 
aurinkoisesta hiihtolen-
kistä Iiroonjärven jäällä jo 
useana kevättalvena. 

- Hiihtäminen täällä on ol-
lut monelle myös mahdol-
lisuus tavata muita mök-
kiläisiä ja hiihtäjiä, kertoo 
puhelias ja hyvin sosiaali-
nen Tapani. 

Hänniset asuvat Alajärven 
Hoiskossa, joten mökki-
matka Iiroolle on vain 35 
km. Molempien mielestä 
se on juuri sopiva matka. 
Mökille tullessaan he aina 
kokevat tulevansa aivan 
kuin eri maailmaan ja ilma-
piiriin. Mökillä Soinissa he 
ovatkin lähes 100 vrk vuo-
dessa, jo 30 vuoden ajan. 
Myös molemmat lapset 
puolisoineen ja viisi las-
tenlasta viettävät paljon 
yhteistä aikaa Soinin mö-
killä. Lisäksi monet ystävät 
ja tuttavat ovat vierailleet 
heidän luonaan ja ovat 
mieltyneet kovin Soinin ke-
säiseen luontoon ja myös 
tapahtumatarjontaan. 

Seija kertoo, että soinilai-
set ovat hyvin seurallista 
väkeä ja että hänestä on 
tuntunut mukavalta kun 
monet vieraatkin ihmiset 
tervehtivät ja jopa tulevat 
juttelemaan kaupassa tai 

kylän raitilla. Toki hänel-
lä on Soinissa paljon en-
tisiä oppilaitakin, onhan 
hän tehnyt elämäntyönsä 
Alajärven Kauppaoppilai-
toksen / Järviseudun Am-
matti-instituutin lehtorina. 
Tapani on toiminut yrittä-
jänä. Paljon he ovat myös 
ehtineet matkustaa sekä 
kotimaassa että ulkomailla. 

Tapani ja Seija ovat hyvin 
tyytyväisiä Soiniin mökki-
paikkakuntana. Patikointi 
Kaihiharjulla ja Arpaisten 
reitillä ovat ohjelmassa 
monta kertaa vuodessa. 
Vieraatkin otetaan usein 
mukaan luontoretkille, 
kertoo Seija. Myös erilai-
set sosiaaliset tapahtu-
mat kiinnostavat, lähinnä 
paikkakunnan musiikki- ja 
kulttuuritapahtumat kuten 
esim. Kylätalo Puuhi ja Soi-
nillinen festivaali. Vaikka 

Soini-seura ry:n omista-
malla Kuninkaantuvalla 
on talven aikana keski-
tytty hartiavoimin uu-
sien näyttelyjen esille 
saamiseksi.

Kuninkaantupa on nyt 
avoinna neljättä kesää 
valmistumisensa jäl-
keen ja kävijämäärä jo-
kaisena kesänä on ollut 
huomattava. Soini-seu-
ran hallitus on erikoisen 
tyytyväinen siitä, että 
varsinkin kesäsoinilaiset 
sekä Soinin ulkopuolel-
ta tulleet vierailijat ovat 
antaneet tunnustusta 
laajamittaisista eri alo-
jen näyttelyistä. Kunin-
kaantuvalla on käynyt 
vieraita bussilasteittain 
ja samalla he ovat tutus-
tuneet mm. Soinin kirk-
koon sekä sankarihauta-
alueeseen.

Uusia ryhmiä odotellaan 
tänäkin kesänä varsin-
kin, kun koronaepide-
mia tuntuu hellittävän. 

Kuninkaantuvalla on 
näyttelyjen isäksi mah-
dollisuus tilata kahvitus 
kotileivonnaisineen ja 
ruokailun voi tilata Ter-
vaholvista.

Näyttelyt

Kuninkaantuvalle on tu-
lossa kaksi uutta näyt-
telyä entisten lisäksi. 
Jatkuvina ja hieman 
muutettuina näyttelyi-
nä ovat vanhojen ap-
teekkitavaroiden esi-
nenäyttely, 1950-luvun 
koululuokka, entisajan 
kauppahuone, sotiem-
me 1918–1944 militaria 
-näyttely, jossa kävijät 
voivat tutustua aika-
kauden erilaisiin soti-
lasasuihin, aseisiin sekä 
jatkosodan aikaiseen 
miehistökorsuun. Nukki-
en päälle on rekonstruoi-
tu soinilaisten talvisodan 
r ykmentinkomentaja 
Armas Kemppi, patal-
joonan komentaja Jaak-
ko Sohlo, komppanian-
päällikkö Yrjö Jylhä sekä 
lääkintäalikersantti Lauri 
Laasasenaho. Asut ovat 
sota-aikaisia. Korsussa 

voi tutustua siihen, millai-
sissa oloissa rintaman lähei-
sissä korsuissa majoituttiin. 
Esillä on myös Lotta-Svärd 
asuja.

Planeetta-kuvat

Planeetta kuvat -näyttelys-
sä on esillä 16 A3 kokoista 
valokuvaa, jotka ovat pe-
räisin Oulun yliopistossa 
sijainneesta Pohjoismai-
den ainoasta NASA:n pla-
neettakuva-arkistosta. Ko-
konaisuuteen kuluu peräti 
8000 suurikoista laadukas-
ta paperikuvaa 1960-luvul-
ta 1990-luvun puoliväliin 
saakka. Järviseutu-seura 
sai lahjoituksena koko har-
vinaisen arkiston. Vastaa-
vanlaisia arkistoja on koko 
maailmassa vain 16 kap-
paletta.  Kuninkaantuvan 
näyttelyssä on siis pieni 
halkileikkaus näistä upeis-
ta planeettakuvista.

Lapuanliike ja Isänmaal-
linen Kansanliike

Lapuanliike perustettiin 
1929 ja sen toiminta lak-
kautettiin jo 1932 Mäntsä-
län kapinan jälkeen. Toi-
mintavuosina lapuanliike 
oli todella aktiivinen ja 
liikkeen tarkoituksena oli 
kitkeä kommunismi pois 
Suomesta. Lapuanliikkeen 
tunnetuimmat toimintata-
vat olivat kommunistien ja 
muiden vasemmistolais-
ten sekä myös liian mal-
tillisten porvareiden vä-
kivaltaiset sieppaukset 
sekä kyyditykset, joita 
kutsuttiin muiluttami-
seksi.

Lapuanliikkeen jatkajak-
si muotoutui kesäkuus-

sa 1932 Isänmaallinen 
Kansanliike. Toiminta 
jatkui aina vuoteen 
1944 saakka, jolloin liike 
lakkautettiin valvonta-
komission vaatimukses-
ta.

Näyttelyssä on esillä 
todella harvinaista ma-
teriaalia sekä kirjoitta-
jan omista kokoelmista, 
että myös Etelä-Pohjan-
maan maakuntamuse-
on kokoelmista. Näistä 
mainittakoon mm. 25 
valokuvaa lapuanliik-
keestä sekä Isänmaalli-
sesta Kansanliikkeestä, 
paljon erilaisia liikkeisiin 
kuuluvia esineitä, kirjal-
lisuutta, julisteita sekä 
lehtiä.

Kuninkaantupa on 
avoinna ajalla 7.6. - 
13.8.2022 klo 12.00–
17.00. Kesäkuussakin 
voi näyttelyyn tutustua 
varaamalla esittelyajan 
Lasse Autiolta lasse.au-
tio@pp.inet.fi tai puheli-
mella 040 5873161.

Kuninkaantuvan näyt-
telyiden pääsymaksut 
ovat aikuisilta yli 13 v. 5 
€.  Kuninkaantuvalla on 
myytävänä monenlaisia 
tuotteita mm. käsitöitä, 
vanhoja opetustauluja, 
polkupyörän renkaita ja 
kirjallisuutta. 

Soini-lukemisto V ilmes-
tyi syksyllä 2021 ja sitä 
on vielä saatavilla.

Tervetuloa mielenkiin-
toisiin näyttelyihin!

erilaisia kesätapahtumia on 
Soinissa suhteellisen pal-
jon, enempikin niitä saisi 
olla, miettii Tapani. Lisäten 
kuitenkin, että kaikkihan ei 
tarvitse olla ilmaista ja että 
järjestäminen toki vaatii 
aina vetäjiä ja paljon työ-
tä. Järvien hoidosta Tapani 
haluaa muistuttaa, että nii-
den kunnosta huolehdit-
taisiin riittävän ajoissa. 

Lopuksi kysyn pariskunnal-
ta, mikä on heidän hyvän 
elämänsä resepti. Siihen 
Seijalla on heti antaa kol-
me keskeistä asiaa. Ne ovat 
monipuolinen liikunta, ter-
veellinen ruoka ja sosiaali-
nen elämä. Myös hetkessä 
elämisen taito ja elämästä 
nauttiminen on tärkeää, 
lisää Seija vienosti hymyil-
len. 

Leila Peura

SOININ
APTEEKKI

Palvelemme:
ma-pe 9-17

 0400 459 800

Tapani ja Seija Hänninen
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Vaikuttavat 
soinilaiset

Kuusiolinna Terveys Oy-
asumisyksikkö Apila

Tämän kesän Soinilai-
seen on koottu kuulumi-
sia entisiltä soinilaisilta. 
Kun kuulin lehden toimi-
tukselta tästä teemasta, 
ajattelin, että osuva va-
linta. Muutamassa vuo-
dessa opin tuntemaan jo 
sen, mikä määrä soinilai-
silla ja soinilaistaustaisilla 
on osaamista ja kykyä 
menestyä. 

Huomaan monesti edel-
leen pohtivani, kun tar-
vitsen jotain, saisiko sen 
Soinista. Hyvin usein 
huomaan, että sieltä saa 
avun ja suht helpollakin. 
Tiedättehän, Soinista saa, 
kun sanan lähettää.  Silti 
se jaksaa edelleen vähän 
myös yllättää, kuinka 
paljon yksi kunta ja siellä 
kasvaneet voivat tarjota. 

Toinen asia, jonka olen 
oppinut on se, että Soi-
niin on helppo palata. 
Vaikka itsekin ehdin viet-
tää vakituisesti Soinissa 
vain reilut pari vuotta, 
tuntuu

Soini hyvä perusta mo-
nelle urapolulle 

Kuulumisia 
alajuoksulta
Sain pyynnön kertoa hie-
man kuulumisiani parin 
vuoden tauon jälkeen. 
Pyyntö oli oikein muka-
va, koska parissa vuo-
dessa monet soinilaiset 
ja kesäsoinilaiset tulivat 
tutuiksi, kuten myös koko 
kunta Etelä-Pohjanmaan 
huipulta, Suomenselän 
upeilta harjumailta.  

Sen jälkeen, kun muutim-
me Soinista, on arkeen 
tullut ajan ratoksi remon-
tointia, lapsen hoitoa ja 
sen kautta uudenlaista 
elämän peruskysymyk-
siin vastaamista. Perhees-
sä on nykyään siis Even ja 
Riki-laikan lisäksi Vilho-
vauva. Arki kuluu heidän 

kanssaan Toisveden ran-
nalla, jonka latvavesistä 
käsittääkseni löytyy yksi 
lempijärvistäni, Iso-Kaihi-
järvi. 

Näiden lisäksi on tul-
lut vatsaa, kuten pari 
henkilöä ennätti huo-
mauttamaan edellises-
sä käynnilläni vanhassa 
Kuninkaanjoen kylässä, 
vedenjakajaseudulla. Toi-
vottavasti te muut olette 
hoitaneet toisella tavalla 
hyvinvointianne, kuten 
pari vuotta sitten kan-
nustimme. 

Aikani Virroilla oli miellyt-
tävä ja avartava kokemus. 
Samaan tapaan kuin Soi-
nissakin, myös Virroilla 
on lukuisia järviä, mäkisiä 
maisemia lakeuden lai-
dalla, suota ja tarvittavat 
palvelut. Monta asiaa 
kuitenkin olen jäänyt Soi-
nista ja soinilaisista kai-
paamaan. Erityisesti halu 
tehdä asioita yhteiseksi 
hyväksi, yhteisöllisyys, 
maalaisjärkisyys ja yhtei-
nen tahto selvitä asioista 
ovat hyveitä, joita ei aina 
löydä etsimälläkään, el-
lei ole Soinissa. Soinista 
saa, kun sanan lähettää. 
Soinista ehti tulla koti ja 
edelleen usein mietin, 
mitä pitäisi vastata kysyt-
täen, mistä olen kotoisin. 

Tältäkin pohjalta on miel-
lyttävää olla jälleen töissä 
Kuusiokuntien alueella ja 
Soiniinkin sote-palvelut 
tuottavan Kuusiolinna 
Terveys Oy:n toimitusjoh-
tajana. En olisi päätynyt 
nykyiseen työhöni, ellen 
olisi nähnyt Soinin aika-
na kehitystä tällä saralla. 
Siinä sote-ulkoistuksen 
avulla on rakennettu eri-
tyinen järjestelmä, jossa 
paikkakunnalle on voitu 
tuoda lisää työpaikkoja, 
turvata palveluja ja kan-
nustaa ennaltaehkäise-
viin toimiin terveyson-

gelmien ehkäisyssä sekä 
samalla tuoda kunnalle 
säästöjä. 

Sen kaiken toteuttami-
nen soinilaistenkin hy-
väksi on tehtävä, jonka 
onnistumista pyrin mie-
lelläni edesauttamaan 
omalta osaltani, edel-
leen. Toki muutenkin 
toivon Soinin elinvoimai-
suudelle edelleen hyvää 
ja tarvittaessa minut saa 
edelleen pyytää kökkään 
tuon kehityksen hyväksi. 

Toivottavasti tapaamme 
Luonto- ja erämessuilla 
elokuussa ensi vuonna. 
Sitä ennen kannattaa 
nauttia kesän mittaan 
Soinin ainutlaatuisista 
elämyksistä, sillä esimer-
kiksi vuohivaellukselle, 
mahlamaistiaisille lei-
rinuotiolle tai Suomen 
tunnetuimman naivisti-
taiteilijan savusaunaan ei 
muualla pääse. 

Asumisyksikkö Apila on 
kuusipaikkainen, aikuis-
ten kehitysvammaisten 
yksikkö Soinissa. Apilan 
henkilökuntaan kuuluu 
palveluvastaava, joka 
toimii myös yksikön sai-
raanhoitajana, 5 ohjaa-
jaa, virikeohjaaja sekä 
laitoshuoltaja. Toimin-
nassamme on myös yk-
silöllisesti tarvittaessa 
mukana moniammatilli-
nen tiimi, johon kuu

luu mm. yksikön vastuu 
lääkäri, psykologi, fysio-
terapeutti, viittomakie-
lentulkki sekä asukkai-
den sosiaalityöntekijät 
ja edunvalvojat.

Asumisyksikkö Apilan 
tavoitteena on hoivan 
ja huolenpidon lisäk-
si vastata asiakkaiden 
mielekkäästä arjesta 
sekä mahdollisuudes-
ta osallistua erilaisiin 

aktiviteetteihin. Tavoit-
teena on luoda kehitys-
vammaisille aikuisille 
turvalliset ja esteettö-
mät olosuhteet, minne 
heidän on mielekästä 
kotinsa perustaa. Ko-
dinomaisuus korostuu 
kaikessa toiminnassa.

Tavoitteena on myös 
luova paikka, jossa 
jokainen asukas saa 
ohjausta ja tukea päi-
vittäisissä toiminnois-
sa yksilöllisesti oman 
kehitysasteen ja tar-
peen mukaan. Oma-
toimisuutta tuetaan ja 
jokaisen toimintakyky 
huomioidaan ottaen 
asukkaita mukaan päi-
vittäisiin askareisiin hei-
dän oman kykynsä mu-
kaan. 

Elämän mielekkyyden 
säilyttäminen on yksi-
kölle tärkeää. Mielek-
kään arjen luominen 
sekä mahdollistaminen 
osallistua erilaisiin ta-
pahtumiin ja aktiviteet-
teihin on yksi tavoit-
teista. Virikkeellisyyttä 
pyritään järjestämään 
myös päivittäisessä 
toiminnassa esim. ker-
ran viikossa pidämme 
asukaspalaverin, jossa 
suunnittelemme viik-
ko-ohjelman yhdessä 
asukkaiden kanssa. Pi-
dämme mm. karaoke-
päiviä, askartelupäiviä, 
kauneudenhoito iltoja 
ja elokuva iltoja. Yksi 
suosikeistamme on jo-
kaviikkoinen bingo päi-
vä. Olemme hyvin aktii-
vinen pieni yksikkö.

Tarjoamme asukkail-
le myös työtoimintaa 
Vipu pajalla kahdesti 
viikossa, jonne suunnit-

Apilan henkilökuntaa oikealta: Tuija Virtanen, Aira Puntala, 
Veli-Matti Manninen, Ulrika Sillanpää, Pirkko Muhonen, 
Tuija Peltonen ja Marja Kotanen

Palveluvastaava 
Jonna Saarinen

telemme erinäisiä akti-
viteetteja puukäsityöstä 
teema askarteluihin.

Apilan tärkein tavoite 
on luoda kehitysvam-
maisille aikuisille turval-
linen ympäristö ja koti 
heidän erityistarpeet 
huomioiden. Arvo, tur-
vallisuus, kodinomai-
suus, yksilöllisyys ja eet-
tisyys ohjaavat yksikön 
toimintaa. Toiminnas-
samme korostuvat alus-
ta alkaen yksilökeskei-
nen elämänsuunnittelu, 
jossa myös omaisten 
rooli on huomioituna. 
Nämä toimintatavat 
mahdollistavat asiak-
kaan ja asukkaan omille 
mielipiteille, toiveille, 
haaveille ja äänelle tulla 
kuuluksi.

Toivomme sinun koh-
taavan asiakkaamme, 
kuten toivoisit itsesi 
kohdattavan. Hymyil-
lään kun tavataan

Kevät terveisin Asumis-
yksikkö Apilan asukkaat 
ja henkilökunta.



16 Soini 2022

Jouko        0400 266488
Tuomas    040 5729523

Soini

LVI HIIPAKKA
���������������

�������������������������
��������������������

�������������������������
����
����������
	�

Jaa-a Oli vuosi 2002, ke-
vät- toukokuu aluillaan. 
Olin siivonnut kotimme 
”kesäkuntoon” ja pitkään 
kypsynyt suunnitelmani 
alkaisi toteutua. Matka-
laukku oli pakattu, mat-
kasuunnitelma tehty. 
Virkavapaus hyväksytty. 
Olin suorittanut etänä 
norjankielenkurssin hy-
väksyttynä ja työpaikka 
Norjassa, ihan peräti Os-
lossa oli odottamassa. 
Istuin linja-autossa Tuk-
holmasta Osloon- miet-
teissäni, katsoin ikkunas-
ta maisemia- pysähdyin 
ajatukseen”, olenko se 
minä, oikeasti minä, minä, 
joka olen lähtenyt täysin 
tuntemattomaan, yksin, 
kohti jotain ennenkoke-
matonta.” Edelleen ih-
mettelen sitä, ettei minua 
oikeasti edes pelottanut- 
ihmetys vaan oli suuri.

Oslossa minua oli vas-
tassa Norjan, Suomesta 
rekrytoima sairaanhoita-
ja, hän toimisi samassa 
työpaikassa kanssani ja 
asuisimme ”kämppiksi-
nä.” Kevät oli hurmaava- 
Oslossa hevoskastanjat 
kukkivat, puistot kauniita 
ja kaikki uusi oli valloitta-
vaa. Työ pääkaupungin, 
Oslon keskustassa sen 
sijaan ei ollut ihan help-
poa. Työpaikkani oli Os-
lon, yhden keskustan alu-
een kotisairaanhoidossa. 
Saimme mustavalkoisen 
alueen kartan katuineen 
käteemme, valtavan ni-
pun avaimia ja asiakas-
käynnit osoitteineen sekä 
tehtävineen. 

Tehtävät eivät olleet ko-
vin kummoisia- lääkkei-
den jakoa/antamista, 
kylvetystä, silmätippojen 
laittoa, tukisukkien lait-
toa ja iltaisin poisottamis-
ta. Useasti valmistimme 
myös lounaan ja ihme-
tyksekseni se oli poik-
keuksetta leipää. Leipää, 
vaaleata leipää erilaisine 
päällisineen. Kerran keitin 
perunat kastikkeen kans-
sa, ne jäivät syömättä. Oli 
kylläkin hankaliakin tapa-
uksia, kuten esimerkiksi 
psykiatristen potilaiden 

kohtaaminen aivan yksin, 
Hitlerin kuvia seinällä.

Kahden kuukauden aika-
na etsiessäni osoitteita 
ja tarpoessani mäkiä ja 
rappusia laihduin 10 kg. 
Mietin etten jaksaisi tu-
levaa talvea tässä työssä 
ja aloin hakea hoivakoti-
työpaikkaa. Se onnistui 
ja aloitin pienen loman 
jälkeen yksityisessä hoi-
vakodissa 3 km:n päässä 
asunnostani. Siirtyessäni 
toiseen työpaikkaan jou-
duin myös hankkimaan 
uuden asunnon, joka oli 
entinen hotelli ja sijaitsi 
aivan kuninkaan linnan 
lähellä, puiston toisella 
puolen. Oslon keskustan 
pääkatu Karl Johans gate 
oli siis myös putiikkei-
neen lähellä.

Hoivakodissa vierähti tal-
vi, ja tuleva kesä, joka oli 
kaikkea muuta kuin help-
po. Vastuullani oli oma 
osastoni 30 paikkaa, pit-
käaikaishoidokkeja sekä 
koko hoivakodin kaikki 
muut osastot, eli yhteen-
sä n. 100 hoivapaikkaa.   
Kaiken kruunasi se, että 
työkavereinani oli aino-
astaan filippiiniläisiä, turk-
kilaisia, puolalaisia, kenia-
laisia, palestiinalaisia, ym. 
eikä siinä mitään vikaa, 
mutta he eivät osanneet 
norjan kieltä, eivätkä eng-
lantia. Norjalaiset hoitajat 
olivat joko kesälomalla tai 
sairaslomalla....

Jokaisessa työvuorossa 
sattui ja tapahtui, useita 
yhteydenottoja päivys-
tävälle lääkärille sekä lää-
kärinkäyntejä osastoilla. 
Aikaani kulutti myös seu-
raavan päivän työvuorot, 
joihin piti soitella työnte-
kijöitä. Soittolista oli pitkä 
ja tulos usein lohduton. 
No,  kaikesta selvitään 
suomalaisella sisulla ja 
sain kunniakkaasti vedet-
tyä tehtäväni loppuun.

Toinen työrupeama-
ni alkoi 2018. Suuntana 
Alta. Pohjoinen- ah ihana 
pohjoinen- Olin käynyt 
perheeni kanssa Altan 
seutuvilla joskus loma-

reissulla ja silloin ajattelin, 
että tänne haluan tulla. 
Ja sinne lähdin - vuosi oli 
2009- ja siellä viihdyin 
useaan otteeseen. Nor-
jan Alta on kuin uusi maa, 
uusi elämä Kautokeinon 
kuivuuden jälkeen. On 
ihan uskomatonta  nous-
ta   Kautokeinosta tulevaa 
tietä Altaan ja kohdata 
vastassa meri ja kuin uusi 
vehreys.  Siihen kaikkeen 
rakastuin ja ihanaan hoi-
vakotiin Ekornsvingeniin, 
joka ei enää ole toimin-
nassa. Siellä olen tehnyt 
monet vuodet töitä, asu-
nut hoivakodin ihanassa 
yläkerrassa. Saanut kym-
meniä ihania ystäviä, niin 
norjalaisia kuin venäläisiä, 
puolalaisia kuin Etelä-Af-
rikasta tulleita ym., kaikki 
olivat ystäviä. 

Pieni hoivakoti, aluksi 16 
paikkainen, myöhemmin 
22 paikkaa. Kahdeksaa 
asukasta kohden oli aa-
muvuorossa 3-4 työnteki-
jää ja iltavuorossa 2 sekä 
yksi hoitaja, joka avitti 
puoliksi kahdella osas-
tolla. Sairaanhoitaja vas-
tasi lääkehuollosta sekä 
osallistui hoivatyöhön. 
Aamupalat- joka on aina 
leipää sekä iltaruuan val-
mistimme itse osastoilla. 
Pesimme myös asukkai-
den vaatteita kellarissa. 

Olen kuullut usein mai-
nittavan, että Norjassa 
työ on helppoa ”vain rul-
lataan hiuksia”, no- sitä-
kin se kiireen keskellä on, 
mutta ei se työ sielläkään 

ole pelkkää ”rullausta”, 
kyllä siellä ihan oikeasti 
tehdään töitä ja oman 
kokemukseni mukaan 
ihan raakimman jälkeen. 
Jokaisessa työpaikassa 
on niitä jotka ”luistavat”-
suomalaiset hoitajat ovat 
hyvin arvostettuja enkä  
koskaan kokenut min-
käänlaista  syrjintää. Ky-
läpaikkoja oli enemmän 
kuin ehdin vierailla.

Matkani 5-6 viikon välein 
kotiin Altasta oli oma jut-
tunsa. 1100 km sivu joka 
5-6 viikon välein kertoo 
koti-ikävän. Oli tuiskua 
ja tuulta, revontulien loi-
mua, yötöntä yötä ja kaa-
moksen aikaa- Valtavat 
rekat ja kapeat tiet aiheut-
tivat välillä sykkeen nou-
sua-suojelusenkelit ovat 
todellakin olleet matkal-
lani mukana. En tiedä oli-
sinko onnellisempi ilman 
näitä kokemuksia- tuskin. 
Ainakin minulla on ystä-
viä, todella hyviä ystäviä, 
joita en ilman näitä mat-
koja olisi kohdannut.

Anna-Liisa Hautakangas

Sairaanhoitaja Soinista

TYÖMATKANI 
NORJAAN

Rosa (vas),  käymässä luonani 
Altassa

Rasmus luonani Hjemmelufin 
luontopolulla Altassa.
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••  Passikuvat
• • Vanhojen kuvien entisöinti
••  Kehystykset
••  Yrityskuvaukset
••  Rannekellon patterivaihdot

STUDIO AHTI
Ähtärintie 3    |    63800  Soini

puh.  0400 264  411
s-posti:   a.aho@me.com

Tule täysin uudistettuun K-market Kaneliin! 

PALVELUT: 

•  Posti 
•  Matkahuolto
•  DB Schenker
•  Postnord ja 
•  Veikkaus

Palvelemme:
ma-la 07 -21 
su       09 – 21 Alajärventie 7, 63800 Soini puh. 020 7416840

Veljekset Apilasaho Ay
Multiantie 13 • p. 040 511 2310

•  Autohuolto
•  Ilmastointihuolto
•  Rengashuolto
•  Koivuklapeja
•  Talvella lumen -
   auraus ja hiekoitus

Nykyään valokuvia pur-
suaa somessa ja inter-
netissä sellaista vauhtia, 
että ihmiset ovat var-
maan kadottaneet ar-
vostuksen alaa kohtaan 
tai ehkäpä luulevat ka-
meroiden kehittyneen 
niin hyviksi, että tämä 
olisi vain välineurheilua. 
Tässä kerron yhden valo-
kuvan tarinan synnyn ja 
paljonko yhteen hienoon 
valokuvaan voi kulua val-
mistelua ja aikaa. 

Kevät oli koittamassa 
jälleen ja teeritappelut 
alkavat ympäri soita. En-
simmäinen asia valoku-
vaa varten on tieduste-
lu. Pitää löytää se tietty 
20x20 metrin alue missä 
ne linnut tappelevat esi-
merkiksi parin hehtaarin 
kokoisella suolla. Kohdan 
etsiminen voi olla help-
poa tai erittäin vaikeaa 
riippuen lumesta, pakka-
sista ja sinä päivänä ole-
vasta säästä. Mikäli lumi 
on kovaa, niin siihen ei 
jää kevyen linnun jälkiä, 
joten ei ole oikein mistä 
etsiä. Lumi voi olla myös 
pehmoista, jolloin lumes-
sa näkyy mukavasti töp-
söttelyä eteen ja taakse. 
Ehkäpä ei ole lunta vaan 
15cm vettä ja loputonta 
suonsilmää, tällöin vink-
kinä toimii irronneet su-
lat maassa, jos tuuli ei ole 
niitä vienyt mukanaan.

Hienoa, nyt olemme löy-
täneet oikean kohdan ja 
voimme alkaa suunnit-
telemaan valokuvausta. 
Uusi päivä ja uudet ta-
voitteet, sillä nyt laitam-
me leirin pystyyn. Hurau-
tamme autolla parkkiin 
ja puramme puut, teltat, 
makuupussit ja makuu-
alustat ahkioon. Lumi-
kengät jalkaan ja kohti 
suota varusteita vetäen.

Aloitamme leirinpys-
tytyksen kaivamalla 
teltoille poteron, jotta 
saamme valokuvaus 
kuvakulman sopivaksi, 
sillä haluamme taus-
tan olevan lintujen 
korkeudella. Tämän jäl-
keen upotamme siihen 
puuta, jottemme va-
joa suosta läpi. Puiden 
päälle tulee teltta, josta 
kuvaamme lintuja niitä 
häiritsemättä. Telttaan 
laitamme makuualusto-
ja ja muuta lämmikettä, 
että tarkenemme maata 
siellä tunteja ja tunteja 
liikkumatta, sillä pieni-
kin muovin rapina saat-
taa pelästyttää linnut 
pois ja sitä emme halua. 
Yöllä pakkasia oli vielä 
noin -7.

Kaikki on nyt valmista 
itse valokuvaukseen. 
Heräämme seuraava 
päivänä aikaisin kello 
03.30 ja taas kävelemme 
telttaan lumikengät ja-
lassa suon läpi. Teltassa 
pitää olla vähintään tun-
ti ennen auringonnou-
sua, sillä teeret tulevat 
odottelemaan lähim-
pien puiden latvoihin 
ennen kuin laskeutuvat 
suolle ottamaan mittaa 

Valokuvan tarina 
– Jani Ojala

toisistaan ja etsimään 
emäntäänsä.

Olemme olleet teltassa 
noin tunnin, kun ensim-
mäiset teeret laskeu-
tuivat suolle tallustele-
maan. Ongelma oli vain, 
että ne olivat 150 metriä 
väärässä paikassa. Siinä 
alkoi naapuriteltastakin 
kuulua pari kirosanaa, 
sillä tajusimme heti, että 
se reissu oli nyt siinä. Ka-
merat eivät voi kuvata 
niin kauaksi mitään jär-
kevää. Kaikki tämä vaiva 
ihan turhaan. Ei auttanut 
kuin odotella soitimen 
loppumista, siirtää leiriä 
oikeaan paikkaan ja toi-
voa seuraavalle päivälle 
parempaa onnea.

Seuraavana päivänä taas 
kello 03.30 ylös ja telt-
taan makaamaan. Nyt 
leiri oli oikeassa paikassa 
ja linnut tulivat parikym-
menen metrin päähän 
poseeraamaan. Kaikki 
meni hienosti, KUNNES, 
linnut käänsivät katseen-
sa kello kuuteentoista, 
pyrähtivät pakoon ja ka-
tosivat metsään. Lähellä 
oli ilmeisesti lentänyt 
joku petolintu, joka ajoi 
linnut karkuun metsään. 

Siihenpä se reissu taas 
päättyi.

Kolmantena päivänä kaik-
ki meni niin kuin ajatte-
limme ja valokuvia tuli 
mukavasti erilaisissa ti-
lanteissa. Paikalle saapui 
jopa kurki tallustelemaan. 

Sain jopa muutaman tyk-
käyksen Instagramissa-
kin. Kyllä tuli hyvä mieli 
haha…

www.janiojala.com IG ja-
niojalaphotography 
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Kevätsateen tuoksui-
set terveiset Italiasta! 
Tulevan kesän Soinil-
lisen voi sanoa synty-
neen tällä kertaa pas-
tan, vahvan kahvin ja 
hyvän, joskaan ei kovin 
halvan viinin voimalla. 
Ensimmäisen vuosi-
puolikkaan mittainen 
irtiottomme tuonee 
festivaalin musiikkiin ja 
gastronomiaan omat 
mausteensa, mutta en-
nen kaikkea vahvistaa 
ajatustamme euroop-
palaisesta musiikista 
ja taiteesta jatkumona, 
jossa pieni festivaalim-
me Suomen Etelä-Poh-
janmaalla on kaikkine 
ko m p o n e n t t e i n e e n 
yksi uusi lenkki. 

Pitkän rauhan jakson 
jälkeen meidän Euroo-
passamme soditaan 
jälleen. Ihmiset läh-
tevät kodeistaan vas-
ten tahtoaan. Perheet 
hajoavat. Syntyy uu-
sia lauluja, elokuvia ja 
kirjoja tuhosta, mutta 
myös surusta, kaipa-
uksesta, rakkaudesta, 
toivottavasti myös toi-
vosta. 17.– 19.6.2022 
järjestettävän festi-
vaalimme ytimessä 
vaikuttaa ranskalaisen 
Olivier Messiaenin kes-
kitysleirivankeudessa 
kirjoittama Aikojen 
lopun kvartetto. Juuri 
toivosta tuntuu olevan 
kysymys tässä Johan-
neksen ilmestyskirjaan 
pohjautuvassa teok-
sessa, jonka sävelkieli 
mustarastaineen ja 
satakielineen sekä ää-
rettömyyteen kohoavi-
ne ylistyslauluosineen 
tuntuu pikemmin loh-
dulliselta kuin katast-
rofikuvia maalailevalta. 

Messiaenin teoksen pa-
rina kylätalo Puuhissa 
kuullaan myös helmi-
kuussa poisnukkuneen 
Jaakko Kuusiston teos 
Play. Teos on Kuhmon 
Kamarimusiikin tila-
us vuodelta 1998 ja 
edustaa kaikkea, mitä 
pienen paikkakunnan 
festarihenkeen voi aja-
tella kuuluvan: kama-
rimusiikin kommuni-
katiivisuuden riemua, 
yhteisöllisyyttä, yötöntä 
yötä savusaunoineen ja 
uintiretkineen... Euroop-
palaisen taidemusiikin 
kaanoniin sekoittuu 
vaikutteita myös ame-
rikkalaisesta musiikis-
ta. Konsertin pianistina 
muuten loistaa kuhmo-
lainen Anna Kuvaja, viu-
lussa ja sellossa allekir-
joittaneet ja klarinetissa 
Pekka Niskanen. Jos 
tämän Aikojen loppuja 
-konsertin nimi onkin 
monimerkityksellinen, 
sitä on myös Kuusiston 
kappaleen otsikko. Meil-
le se tuntuu sanovan: 
antakaa palaa – olosuh-
teista piittaamatta! 

Soinillisen avajaiskon-
sertin tuotto ohjataan 
tänä vuonna UNICEFin 
kautta Ukrainan lapsille. 
Lapsed caick laolacatt! 
-konsertin ohjelmasta 
vastaavan Ensemble 
Gamut!´n vuonna 2020 
julka istu esikoislevy 
palkittiin sekä Vuo-
den vanhan musiikin 
teko -palkinnolla että 
valittiin vuoden par-
haiden progelevyjen 
joukkoon, mikä puhuu 
omaa kieltään yhtyeen 
monipuolisuudesta . 
Soinissa kuullaan vielä 
julkaisemattoman levyn 
tuotantoa, joka käsitte-

lee mm. kolonisaation 
teemaa. 

Meillä on suuri ilo saada 
festivaalimme kokiksi 
tänä vuonna koko kan-
san Maija Silvennoinen. 
Maita ja mantuja kier-
tänyt Maija palaa itse 
asiassa Soinissa lähelle 
juuriaan. Lähellä tuotet-
tu ruoka, paras mahdol-
linen laatu sekä ruuan 
terveellisyys ja eettisyys 
yhdistävät ruokafiloso-
fioitamme. Maijan ruu-
anlaitosta pääsemme 
nauttimaan kaikissa ta-
pahtumissamme alkaen 
avajaiskonsertin jälkei-
sestä iltapalasta Pappi-
lan pihalla. 

Olemme jälleen kerran 
ottaneet riskin suun-
nittelemalla yhden oh-
jelmakokonaisuuden 
taivasalle. Ehkä olemme 
vain unohtaneet Suo-
men kesän realiteetit, 
mutta Italiasta katso-
en on vaikea vastustaa 
kiusausta viedä kieh-
tovaa musiikkia sinne 
kaikkein pyhimpään: 
keskelle metsää. Luonto 
luovuuden lähteenä ei 
liene vieras kenellekään 
meistä. Kaihiharjulla 
kuullaan eri vuosisadoil-
la, jopa -tuhansilla elä-
neiden naisten tekstejä 
luonnon elinvoimasta, 
rakkaudesta ja sen kai-
puusta. Pohjoisen ter-
veiset meille tuo tänä 
vuonna Lapin kamarior-
kesterin klarinettivelho 
Pekka Niskanen ja hui-
keaa kansainvälistä uraa 
tekevä Outi Tarkiainen 
sävellyksellään Sans Pa-
roles. Tuhatvuotiset pe-
rinteet tuodaan tähän 
päivään myös lyhyen 
meditaatiohetken muo-

dossa. Muusikko Aino 
Peltomaan lempeässä 
ohjauksessa pysähdy-
tään oman äänen, tuu-
len ja linnunlaulun (toi-
vottavasti ei hyttysten 
ininän) kuuntelemiseen. 
Meditaatio, iätön mu-
siikki ja yhteinen lounas 
järven rannalla kietou-
tuvat yhteen kuin vas-
tineeksi levottomalle 
maailmalle.

 Mikä on ollut taiteen 
merkitys ihmiselle kaut-
ta aikojen? Mikä se on 
koronaepidemian kes-
kellä? Mikä sodan kes-
kellä? Mitä mahtoivat 
ajatella tuhannet sota-
vangit ja vartijat kuun-
nellessaan Stalag VIII-A 
-keskitysleirillä Olivier 
Messiaenin ja kollegoi-
densa esitystä? ”Linnut 
ovat ajan vastakohta: 
niissä on kaipuumme 
valoon, tähtiin, sateen-
kaariin ja ylistyslaului-
hin”, kuvasi Messiaen 
Lintujen kuilu -osaa 
kvartetostaan. Voisiko 
sama päteä myös taitee-
seen? Parhaimmillaan 
taide tosiaan tarjoaa 
mahdollisuuden liukua 

ajan ulottumattomiin. 
Se yhdistää niin suku-
polvet kuin kansatkin 
nyt kuten aina ennen-
kin. Se peilaa kokemuk-
siamme ja tuntojamme, 
se lohduttaa. Tätä kaik-
kea toivomme festivaa-
limme  teille tarjoavan. 

Jonkinlaisena 
loppu-
kevennyksenä

muuten varsin syväl-
liseen festivaaliohjel-
maamme halusim-
me toteuttaa pitkään 
suunnitelmissa olleen 
jazzbrunssin à la Soinilli-
nen. Sisällöstä vastaavat 
mielestämme parhaat 
mahdolliset tekijät: Saa-
rijärveläisen maatalon 
esikoistyttären otteella 

Musiikki- ja gastronomiafestivaali 
Soinillinen 2022 

kasvisruokaa kokkaa-
va Maija Silvennoinen, 
paitsi loistava saksofo-
nisti myös supliikki Juk-
ka Perko, hämmästyt-
tävä rumpali Teppo 
Mäkynen sekä nuorem-
man polven basistilupa-
us Eero Seppä. Maijan 
sanoin: hyvän ruuan ja 
viinin äärellä oleminen 
on sosiaalista elämää 
parhaimmillaan. Kun tä-
hän vielä lisätään Early 
Birds -jazztrion kattaus 
vähemmän tunnettu-
ja helmiä valtameren 
tuolta puolen, yleisön ei 
tarvitse muuta kuin ot-
taa mukava takanoja ja 
antaa hyvän mielen vir-
rata. Olemme kaikki sen 
kahden koronavuoden 
jälkeen ansainneet! 

Juuli Holma & Juhana 
Inkinen

Ilkka Heinonen, Aino Peltomaa ja Juho Myllylä, kuva: Jari Flink

Jukka Perko, kuva: Mika Toivonen Aino Peltomaa, kuva: Henri Melaanvuonen
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27.6.2022 18.30 
P13 Nelonen SoPS Kanu 
YJ2

29.6.2022 18:00 
P9 Taso 3 APV Musta 
Ponnistus

29.6.2022 18:00
P9 Taso 3 APV Kelt SoPS

29.6.2022 19:00 
P9 Taso 3 Ponnistus APV 
Keltainen

29.6.2022 19:00 

P9 Taso 3 SoPS APV Musta

6.8.2022 12.00 
P11 Taso 3 SoPS Sepsi-78

6.8.2022 13.00 
P11 Taso 3 Sepsi-78 Pon-
nistus

6.8.2022 14.00 
P11 Taso 3 Ponnistus 
SoPS

13.8.2022 12:00 
P9 Taso 3 Jalas SoPS

13.8.2022 12:00 
P9 Taso 3 IK Musta Pon-
nistus

13.8.2022 13:00 
P9 Taso 3 SoPS IK Musta

13.8.2022 13:00 
P9 Taso 3 Ponnistus Jalas

Ottelulista täydentyy 
kesän aikana, muista 
seurata SoPSin somea 
niin pysyt ajan tasalla!

Soinin palloseuran vuo-
si 2022 tulee olemaan 
palloseuran toiminnan 
16. vuosi. Kaudelle 2022 
jalkapallosarjoihin läh-
detään kolmen jouk-
kueen voimin ja sarjoi-
hin on ilmoitettu 2009 
syntyneiden P13, 2011 
syntyneiden P11 ja 2013 
syntyneiden P9- joukku-
eet. Joukkueissa pelaa 
sekä tyttöjä että poikia. 
Lisäksi kesällä pidetään 
pallokoulua pienimmille 
palloilijoille. 

Pallokouluun ovat terve-
tulleita kaikki 2015-syn-
tyneet ja sitä nuo-
remmat pelaajanalut. 
Pallokoulussa on mah-
dollisuus harrastaa jalka-
palloilua matalalla kyn-
nyksellä ja tutustua lajiin 
leikkien kautta.

Perinteinen SoPS-viikko 
järjestetään jälleen hei-
näkuun lopussa. SoPS-
viikolla järjestetään 
liikunta-aiheisia tapah-
tumia viikon jokaiselle 
päivälle. Perinteisten 
jalkapallo- ja sählyta-
pahtumien lisäksi SoPS-
viikon ohjelmaan kuuluu 
matka SJK:n kotipeliin 
Seinäjoelle.

Kesän 2022 projektina 
SoPS toteuttaa jalkapal-
lobiljardikentän rakenta-
misen. 

Jalkapallobiljardia pela-
taan normaalikokoisilla 
jalkapalloilla, ja palloja 
liikutetaan valkoista-
palloa potkaisemalla. 
Kenttä sijoitetaan lii-
kenneympyrän lähei-
syyteen ns. Herttualan 
tontille. Kenttää voivat 
käyttää vapaasti kaikki 
halukkaat, ja pallosetti 
tulee lainattavaksi veloi-
tuksetta kirjastoon.

Jalkapallon suosio Suo-
messa ja myös meidän 
alueellamme on vahvas-
sa nousussa. Tuleville-
kausille olisi mahdollista 

lähteä sarjoihin nykyistä 
useammilla joukkueilla, 
ja tarjota lapsille nykyistä 
laajemmin toimintaa, jos 
saisimme seuraan enem-
män tekijöitä ja vetäjiä. 

Omaa pelaajataustaa ei 
vaadita, tärkeintä on in-
nostus olla mukana tarjo-
amassa lapsille liikunnal-
lista toimintaa. Asiasta 
kiinnostuneita pyyde-
tään olemaan yhteydes-
sä seuran toimijoihin!

Tapahtumista ja seuran 
kuulumisista saat lisätie-
toja SoPsin Facebook-
sivuilta osoitteesta

https://www.facebook.
com/SoininPalloseura/

Kesän 2022 ottelut 
Urheilukentällä:

Pvm Klo Sarja Koti Vieras

1.6.2022 18.30 
P13 Nelonen SoPS Sisu

9.6.2022 18.30 
P13 Nelonen SoPS KieHa

22.6.2022 18.30 
P13 Nelonen SoPS APV

15.6.2022 17.30 
P11 Taso 3 KieHa SoPS

15.6.2022 18.30 
P11 Taso 3 APV Kieha

15.6.2022 19.30 
P11 Taso 3 SoPS APV

Soinin Palloseura 16 
vuotta jalkapalloa

Alajärvellä
ti 10-16 ja to 9-12

Muina aikoina ajanvarauksella

Ähtärissä
ti ja to 10-16

Muina aikoina ajanvarauksella

Voit varata ajan puhelimitse tai verkossa
puh.  06 534 2100
lahitapiola.fi/ajanvaraus
Puhelinpalvelu ma-pe 8-18, la 9-15
Kauppakatu 3, Alajärvi
Ostolantie 7, Ähtäri

Paikallista palvelua

Uudistuneen Uudistuneen 
keskusurheilukentän keskusurheilukentän 
avajaiskisat pidetään avajaiskisat pidetään 
lauantaina 9.7. 2022 klo 13. lauantaina 9.7. 2022 klo 13. 
Tervetuloa!Tervetuloa!
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Koronasta huolimatta puuta tarvitaan Lapuan Sahalla. 
Kuusitukki on nyt hyvässä hinnassa.  
– Kysy tarjous ja ylläty positiivisesti!  

www.epmmetsa.fi  

Omistatko 
kuusikon? 

Puunosto Soinissa. 
Juha Salminen 
p. 045 316 3699 

Naarasnevan mittaus-
asema perustettiin Soi-
niin tutkimaan turvetuo-
tannosta vapautuvien 
alueiden metsittämisen 
kokonaisilmastovaiku-
tuksia syksyllä 2021. Ase-
ma on tuottanut siitä 
lähtien tutkimusaineis-
toa jatkuvatoimisesti 
suonpohjan maaperän 
kasvihuonekaasupääs-
töistä, pienhiukkaisista 
ja jokapäiväisestä säästä 
(kuvat 1 ja 2). Metsittä-
minen on suonpohjien 
yleisin jälkikäyttömuoto, 
ja siksi siitä on tärkeää 
saada lisätietoa. Arviolta 
75 % suonpohjista met-
sitetään.

Turvetuotannosta va-
pautuville alueille sopii 
harvoin vain yksi jälki-

käyttömuoto. Naarasne-
va, joka on pinta-alaltaan 
hyvin laaja, noin 250 
hehtaaria, vapautui Va-
pon turvetuotannosta 
vuonna 2020. Osa alueis-
ta vapautui jo aiemmin 
ja näistä on tehty mm. 
peltoa. Maanomistaja 
päättää aina alueen jat-
kokäytöstä, joten Naa-
rasnevalla tullaan näke-
mään jatkossakin erilaisia 
jälkikäyttömuotoja. 

Naarasnevan mittaukset 
ovat huippututkimusta. 
Tutkimuksen taustalla 
on maailman merkittä-
vimpiä ilmastotutkijoita, 
kuten idean isä, akatee-
mikko Markku Kulmala 
Helsingin yliopiston Il-
makehätieteiden keskuk-
sesta. Markku Kulmalan 

tutkimusryhmällä on sa-
toja tieteellisiä julkaisuja 
arvostetuissa tiedeleh-
dissä. Mittausasema on 
ainutlaatuinen, sillä met-
sityksen ilmastovaiku-
tusta suonpohjilla ei ole 
tutkittu näin kattavasti 
missään päin maailmaa 
aiemmin. Lisäksi mittaus-
tulokset ovat avoimesti 
saatavilla, kuten muiden-
kin SMEAR-asemien mit-
taustulokset (Station for 
Measuring Ecosystem-
Atmosphere Relations).

Kuka tahansa voi tark-
kailla aseman säätietoja

Mittausaseman tuot-
tamaa reaaliaikaista 
mittaustietoa pääsee 
seuraamaan osoittees-
sa: https://www.atm.
helsinki.fi/turnee/index.
php/naarasnevan-mit-
tausasema/ . Nettilinkin 
kautta kuka tahansa voi 
tarkastaa esimerkiksi 
edellisen 10 päivän läm-
pötilan, pilvisyyden, tuu-
lennopeuden tai päivän 
vallitsevan ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuuden 
(kuva 3). Mittausase-
malla voi tehdä virtu-
aalisen etäkierroksen 
osoitteessa: https://
w w w.youtub e.com/
watch?v=H9NXuO58Oe0

Keväällä istutetaan puita 

Alue on vielä toistaisek-

si paljasta suonpohjaa. 
Mittausaseman ympä-
ristön maanomistaja ja 
Soinin metsänhoitoyh-
distyksen toiminnanjoh-
taja, Antti Laakso, suun-
nittelee ja toteuttaa 
kiinteistönsä metsänis-
tutuksen männyntaimil-
la keväällä 2022. Tämän 
jälkeen saadaan tuloksia 
varsinaisen metsityksen 
ilmastovaikutuksista. 
Koska metsitys on vasta 
tulossa, aineistojen poh-
jalta ei ole vielä voitu 
tehdä tieteellisesti päte-
viä johtopäätöksiä. Niitä 
valmistuu kuitenkin lä-
hitulevaisuudessa.

Mittausaseman ympä-
ristössä on tehty met-
sitystä valmistelevia 
toimia ja alue lannoitet-
tiin puutuhkalla tam-
mikuussa 2022. Puu-
tuhkalannoituk sesta 
tehtiin julkaisu Koneyrit-
täjä-lehteen helmikuus-
sa 2022 (Laasasenaho 
ym. 2022). Ennen tai-
mien istutusta alueella 
tehdään mm. vanhojen 
sarkaojien perkausta.

Ukrainan sota ja sii-
tä seurannut energia-
kriisi on tuonut oman 
näkökulmansa turve-
tuotantoalueisiin ja 
suonpohjien jälkikäyt-
tömuotoihin. Energia-
turve on edelleen osa 
huoltovarmuutta ja tur-

peen alasajoa on jou-
duttu tarkastelemaan 
uudelleen. Näyttää siltä, 
että kriisi ei kuitenkaan 
poista suonpohjien jäl-
kikäyttökysymyksiä, sillä 
energiaturpeen käyttö 
ei palaudu entiselle ta-
solle ja alueita siirtyy 
jälkikäyttöön joka ta-
pauksessa. Jos alueella 
on joskus aloitettu tur-
vetuotanto, täysin var-
masti tuotanto joskus 
päättyy ja siinä vaihees-
sa tulee mietittäväksi 
alueen jatkokäyttö.

Venäläistä energiaa on 
mahdollista korvata esi-
merkiksi lisäämällä koti-
maisen metsähakkeen 
käyttöä tai valjastamal-
la suonpohjia aurinko- 
tai tuulivoima-alueiksi. 
Suonpohjat ja erilaiset 
peltoheittoalueet ovat 
Suomessa ainoita alu-
eita, joissa metsitystä 
voidaan lisätä merkit-
tävästi. Metsäpinta-
alan lisääminen lisäisi 
esimerkiksi kotimaisen 
energiapuun saatavuut-
ta. 

Naarasnevalla tuotettu 
monipuolinen mitta-
usaineisto voisi tuoda 
vastauksia myös tuu-
li- ja aurinkoenergian-
tuotantoa koskeviin ky-
symyksiin suonpohjilla. 
Naarasnevalla tuotetaan 
tietoa tuulennopeudes-

ta, pilvisyydestä sekä 
auringonsäteilystä, jot-
ka ovat oleellisia tietoja 
tuuli- ja aurinkovoimaa 
suunniteltaessa.

Helsingin yliopiston 
(HY) apulaisprofessori 
Annalea Lohila koordi-
noi TURNEE-hanketta 
Helsingin yliopiston 
INAR-ilmakehätieteiden 
keskuksessa, jota johtaa 
akateemikko ja profes-
sori Markku Kulmala. 
Hankkeessa ovat muka-
na lisäksi Helsingin yli-
opiston Metsätieteen lai-
tos, Oulun yliopisto (OY), 
Ilmatieteenlaitos (FMI) 
sekä Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu (SeAMK). 
Hanke toimii ajalla 
1. 3. 2021-31.12 . 2023. 
Hankkeen kokonais-
budjetti on noin 1,9 
miljoonaa euroa ja se 
rahoitetaan maa- ja 
metsätalousministeriön 
Nappaa hiilestä -rahoi-
tusohjelman kautta.

Mennöö päin 
honkia!
Apua löytyy.
www.mhy.fi/soini

Kari Laasasenaho ja Ris-
to Lauhanen, Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu

Antti Laakso, Soinin met-
sänhoitoyhdistys

Olli-Pekka Siira ja An-
nalea Lohila, Ilmakehä-
tieteiden keskus Helsin-
gin yliopisto.

Naarasnevalla huippututkimusta
– keväällä istutetaan puita
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Nyt ei ehdi golfaamaan

Siellä on kurki kasvi-
maalla

Pitää hakea viides piikki Sitten ehkä ehditään 
huilata

Pikku-Kalle saa aurin-
koa

Pikku-Annin synttäreitä 
ei saa unohtaa

 Ruohot on taas ajamatta Nyt ei ehdi golfaamaan Pikku-Kalle murjottaa Naapuri tulee ruohoja 
hakemaan

Paikallinen sähköyhtiösi
Sähkön siirto

Sähkön myynti jakelualeen asiakkaille
Peräläntie 3 63510 Lehtimäki kk

0400 813 59
www.lehtimaensahko.fi

www.facebook.com/lehtimaensahko

Eeva- Riitta Turpela sarjakuva

-LEHTI    Kesä 2022

Kuvat: Eeva-Riitta Turpela. 
Kuvatekstit: Jussi Paarvala

Osta!
Soinista päivää!

Original

Soita!
040 5343 252

T-paita

Tietotekniikan kehitys 
sekä palvelujen siir-
tyminen internettiin, 
verkkoon tai mitä nimi-
tystä siitä käytetäänkin, 
asettaa haasteita pal-
veluiden käyttäjille. Vii-
meisen vuoden aikana 
on enenevässä määrin 
alettu asioita hoitamaan 
etänä.

Ter veydenhuo l loss a 
ovat monet palvelut 
kuten, ajanvaraukset, 
reseptien uusimiset, ter-
veystiedot, Kelan palve-
lut jne. siirtyneet verk-
koon. Samoin on käynyt 

pankki-, kirjasto- ja vi-
ranomaispalveluiden 
kanssa, erilaiset lehdet 
voi myös lukea verkossa. 
Helpointa taitaa nyky-
ään olla, että löytää niitä 
asioita joita ei voisi hoi-
taa etänä.

Tästä on ollut seurauk-
sena se, että palvelui-
den käyttäjällä täytyy 
olla valmiudet, tietotai-
toa sekä tarkoitukseen 
sopivat välineet niiden 
käyttämiseksi.

Omakohtainen koke-
mukseni oli kun kän-

nykän käyttäminen 
koronavilkkusovelluk-
seen ei onnistunut kos-
ka Android alustaisen 
puhelimeni versio oli 
liian vanha ja sitä ei 
saanut päivitettyä. Asi-
aan saattoi liittyä myös 
m a a i l m a n p o l i i t t i s i a 
ulottuvuuksia. Korona-
vilkkusovelluksen käyt-
tämiseksi puhelin täytyi 
vaihtaa uudempaan.

Tarkoituksena on var-
maankin ollut arjen 
asioiden ja palvelujen 
saattaminen kaikkien 
ulottuville nopeammin 
ja helpommin mutta 
joskus on tuntunut siltä, 
että ikäihmiset etenkin 
maaseudulla ja haja-
asustusalueilla on unoh-
dettu.

Eläkeliitto Soini Ry on 
päättänyt osallistua 
ikäihmisten digitallisten 
taitojen kartuttamiseen 
käynnistämällä syksyllä 
digikerhon, ajankohta 
tarkentuu kesän aikana.

Digikerho Nitro nimeä 

kantavan opastuksen 
opastuskertoja on syys-
kaudella (mahdollisesti 
syyskuun alusta vuoden 
loppuu) 12-16 ja opas-
tuskerran kesto on 2-3 
tuntia. Opastukseen il-
moittautumisesta sekä 
ajankohdasta tiedote-
taan tarkemmin kesän 
aikana.

Opastus on opastetta-
ville maksuton.

Opastuksella on oppi-
mistakuu.

Opastuspaikaksi on 
alustavasti sovittu yh-
tenäiskoulu ja ajaksi ar-
kisin klo 15:00 jälkeen, 
viikonpäivät ovat vielä 
avoinna.

 Hankkeessa ovat mu-
kana Eläkeliitto, Soinin 
Kunta sekä Soinin van-
husneuvosto

Jorma Turpela

EL Soini Ry

Ikäihmiset arjen aallokossa

Päätoimittaja:  Jussi Paarvala  
 p. 040 534 3252

Taitto: K-Media  
 p. 0400 269 496

Paino: KTMP,  
Vaasa

JPNEWS.FI
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Parin vuoden tauon 
jälkeen Soinissa tanssi-
taan taas Kruunuhäitä 
lauantaina

16.7.2022. Perinteinen 
kruunuhääkulkue mat-
kaa kylän läpi Yhteista-
lolle ja  lähtö  keskustas-
ta  on klo 19.30. Matka 
taittuu näyttävän he-
voskulkueen johdol-
la  ja mukana on hää-
väen lisäksi tietenkin 
kenkkärit,kylän kersat 

Taas tanssitaan Kruunuhäitä

ja häjyt. Rääväsuinen 
piikakin nähtäneen seu-
ruessa.

Yhteistalon alueella 
esitetään perinteisiä 
soinilaisia kruunuhää-
tansseja. Tanssiesitysen 
lisäksi kruunuhäävierai-
ta viihdyttää Ari Lavu 
& Wire ja lehtimäkeläi-
nen coverbandi CCR. 
Ari Lavu tunnustautuu 
ikivihreiden sävelmien, 
perinteisen tanssimu-

siikin ja rautalangan 
kannattajaksi. Olavi Vir-
ta, Kari Tapio, Agents ja 
Elvis kuuluvat vahvasti 
ohjelmistossa.

 Kruunuhäät jatkuvat 
klo 02.00 saakka. Alu-
eella on anniskeluoikeu-
det. Soinin Kruunuhäät 
järjestää Soinin Tapah-
tumat osuuskunta nyt 
nejättä kertaa ja toivoo 
runsasta osanottoa. Li-
pun hinta 15 e.

Iiroonrannan teatterin esityksenä
”Sovinto ja anteeksianto”
Iiroonjärven teatterin 
uusi  näytelmä ”Sovinto 
ja anteeksianto” esitetään 
Iiroonrannan PUUHIssa 
kesäkuun toisena viikon-
loppuna. Esitykset ovat 
pe 10.6.2022 klo 19.00 ja 
su 12.6.2022 klo 13.00 ja 
klo 19.00. Sateen sattues-
sa esitykset ovat PUUHIn 
sisätiloissa, muuten piha-
alueella. Lipun hinta 15 e, 
sisältää pientä tarjoilua. 

iroonrannan teatteri ideoi 
ja käsikirjoittaa esityk-

sensä itse ”tyhjästä” ja 
improvisoiden. Teatterin 
voimavara on tällä het-
kellä paluumuuttajat ja 
teatterin henki nousee 
Iiroonrannan PUUHIn 
maisemista ja vanhan ta-
lon entisistä asukkaista. 
Esityksillä halutaan tuoda 
esiin luonnon ymmärtä-
mistä ja maaseudulla asu-
misen rikkautta.

Tämän vuoden esitys ”So-
vinto ja anteeksianto” tuo 
esille kolme sukupolvea 

omine viisauksineen. Esi-
tysten valmistelu on ollut 
rentoa. Miehet toisivat 
esityksiin mahdollisuuk-
sia ja rikkautta äänimai-
semaan, mutta toistai-
seksi ”kiireisiä” miehiä ei 
ole saatu mukaan näytte-
lemään.

PUUHIn osoite on Multian-
tie 918.

Lisätietoja Leena Valkeus, 
leenavalkeus@gmail.com.

Koko perheen piknik-tapahtuma

Kesään kuuluu saunominen 
ja uiminen

Laasalan kyläseura vuokraa Alasen 
lammen rannalla saunaa. Voit varata 
oman  saunavuorosi oheisesta linkis-
tä:   https://www.supersaas.fi/schedu-
le/Laasalan_kylaseura/Alasen_Sauna 
Saunavuorosta peritään kulukorvauk-
sena 35 €/ 3h, koko päivä 50 €. Sau-
navuorolla käytössäsi on 2 sup-lau-
taa.  Rannalta löytyy myös keinut, 
lentopalloverkko,  frisbeekoreja, grilli-
kota ja kalastus- ja uimalaiturit. Uusin, 
esteetön laituri rakennettiin kesällä 
2021. 

Sauna sijaitsee osoitteessa Alajärven-
tie 841, 63800 Soini. Yleisellä uimaran-
nalla oleva kota, uimakopit, wc ja lai-
turit ovat vapaasti kaikkien käytössä 
myös varatun saunavuoron aikana.

Soinin yleisurhei-
lukentällä tapah-
tuu perjantaina 
29.7.2022, kun nur-
mikentän valtaavat 
viltit ja eväskorit; 
kyseessä on hui-
sin hauska koko 
perheen piknik-ta-
pahtuma, jossa te-
kemistä riittää niin 
pienille kuin isoille. 

Eve & Ossi esiintyvät 

sekä laulattavat lap-
sia. Lisäksi myynnissä 
on erilaisia herkkuja, 
kuten lettuja ja mak-
karaa. Yleisurheilu-
kentän alueella on 
myös erilaisia aktivi-
teetteja.  Tarkoitukse-
na on viettää yhdessä 
rento iltapäivä nurmi-
alueella istuskellen, 
musiikista ja herkuista 
sekä tilaamastamme 

auringonpaisteesta 
nauttien. 

Tapahtuman kellonai-
ka tarkentuu lähem-
min. Tervetuloa naut-
timaan koko perheen 
voimin!

Tapahtuman järjestä-
vät Soinin musiikin-
harrastajat ry ja MLL 
Soinin yhdistys.
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Enemmän elettävää, 
vähemmän mietittävää

OP KotiLauri Lehtelä 
myyntineuvottelija  
lauri.lehtela@op.fi, 044 320 7969

Tuomo Valkama 
kiinteistönvälittäjä, LKV
tuomo.valkama@op.fi, 050 410 8487

Omistaja-asiakkaana saat parhaat hyödyt huolettomaan huomiseen 
pankki- ja vakuutuspalveuista sekä kertyvistä OP-bonuksista.
Tutustu lisää op.fi/omistaja-asiakkuus

OP Koti Järviseutu-Suomenselkä LKV · Keskuskatu 9, 62900 Alajärvi

Ota yhteyttä ja  
suunnitellaan  
sinulle toimivin  
tapa kodinvaihtoon!

FESTIVAALIPASSI, SISÄLTÄÄ TARJOILUN KAIKISSA TAPAHTUMISSA: 
100 € / 90 € (opiskelijat, varusmiehet, lapset) 

ENSEMBLE GAMUT, SISÄLTÄÄ TARJOILUN: 
25 € / 20 € (opiskelijat, varusmiehet, lapset) 

KORVESSA SOI – MEDITAATIO, SISÄLTÄÄ TARJOILUN: 
25 € / 20 € (opiskelijat, varusmiehet, lapset) 

AIKOJEN LOPPUJA, SISÄLTÄÄ TARJOILUN: 
35 € / 30 € (opiskelijat, varusmiehet, lapset) 

SECRET JAZZ, SISÄLTÄÄ TARJOILUN: 
40 € / 35 € (opiskelijat, varusmiehet, lapset) 

LIPUT OVAT MYYNNISSÄ VAIN ENNAKKOON 15.6. ASTI 
WWW.SOINILLINEN.FI  

JA SOININ KUNNANKIRJASTOSSA

@keisala.fi
0400 565913, 0400 865735, 0400 665088

juhapekka.keisala@kenike.fi
www.kenike.fi

• JÄTEHUOLTOSOPIMUKSET • JÄTEASTIAT
• JÄTTEIDEN KERÄILY JA KULJETUS

• VAIHTOLAVAT JA VAIHTOLAVOJEN TYHJENNYKSET
• HYÖTYJÄTEASEMA

OY

Möksyntie 78  •  63800 Soini
  Seppo 040 510 3580  •  Jari 050 444 9112

Lisäksi mm. maansiirtotyöt • piennarniitot / vesakkoraivaus 
• harjaus- ja vihertyöt sekä talvikunnossapito

 

OMAAN KAUPPAAN
MISSÄ TAHANSA.

www.s-kaupat.fi

Tilaa ruoat netistä
- nouda matkalla mökille.

ma-la 7-21  su 9-21 
Multiantie 15, Soini

Kuusiolinna Terveys Oy  |  Salmentie 10   63300 Alavus

Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän 
ja Ähtärin terveysasemien yhteinen ajan-
varausnumero on

06 2525 7612. 
Tähän ajanvarausnumeroon ollaan yh-
teydessä niin kiireellisen kuin kiireettömänkin 
hoidon tarpeessa. Voit asioida myös 
Pihlajal inna-terveyssovelluksen 
kautta.

Alavuden pääterveysasema toimii nor-
maalisti kesäajan eli on avoinna ma-pe 
klo 8-22.  

Ähtärin pääterveysasema toimii normaalisti 
kesäajan eli on avoinna ma-pe klo 8-18. 

Päivystys Seinäjoen keskussairaalassa, 
puh. 116 117

Kuortaneen, Soinin ja Töysän terveys-
asemien kesäsulku

Kuortaneen terveysaseman avovastaanotto 
ja hoitotarvikkeiden jakelu ovat suljettuina 
20.6-10.7.2022 Kuortaneen lastenneuvola 
on suljettuna 11.7.-31.7.2022 ja äitiys-
neuvola on suljettuna 11.7.-15.8.2022

Töysän ja Soinin terveysasemien avovas-
taanotto, hoitotarvikkeiden jakelu ja 
neuvolat ovat suljettuina Töysässä 11.-
31.7.2022 ja Soinissa 4.-31.7.2022

Reseptit uusitaan sulkuaikoina Töysän 
ja Tuurin, Kuortaneen ja Soinin apteekissa, 
KELA:n kantapalvelun tai terveyssovel-
luksen kautta. Reseptit tulisi mahdollisuuksien 
mukaan uusia joko ennen tai jälkeen 
sulun omilla terveysasemilla.

Hoitotarvike- ja diabetestarvikejakelu 
Alavuden ja Ähtärin terveysasemilla

Alavuden tarvikejakelu on avoinna tiis-
taisin klo 10-12 ja klo 14.00-16.00 
ainoastaan puhelimitse ja keskiviikkoisin 
klo 9.00-11.30 ja 12.00-14.00 ainoastaan 
paikan päällä käymällä (suljettuna 
28.-30.6.2022).

Ähtärin tarvikejakelu on avoinna torstaisin 
klo 10–12 ainoastaan puhelimitse ja klo 

13.00-15.45 ainoastaan paikan päällä käy-
mällä (suljettuna 28.-30.6.2022).

 Hammashoitolat
Alavuden ja Ähtärin hammashoitolat ovat 
auki normaalisti koko kesän.

Kuortaneen hammashoitola on suljettuna 
20.6-10.7.2022

Töysän hammashoitola on suljettuna 
11.-31.7.2022

Soinin hammashoitola on suljettuna 
4.-31.7.2022

Pihlajalinna Etelä-Pohjanmaan Työterveyshuolto

Alavuden työterveyshuolto on suljettuna 
18.-31.7.2022

Ähtärin työterveyshuolto on suljettuna 
4.-17.7.2022

Kuortaneen työterveyshuolto on suljettuna 
18.7.-14.8.2022

Töysän työterveyshuolto on suljettuna 
28.6.-14.8.2022

Soinin työterveyshuolto on suljettuna 
5.7.-1.8.2022

Pihlajalinnan hoitajapuhelinpalvelun numero 
010 312 011 on avoinna joka päivä vuoro-
kauden ympäri.

Psykiatrian poliklinikka  

Psykiatrian poliklinikka toimii heinäkuussa 
supistetusti.

 Fysioterapia
Alavuden ja Ähtärin pääterveysasemien 
fysioterapia toimii rajoitetusti kesäajan. 
Apuvälineet ym. asiointi- ja puhelinaika 
arkisin klo 12-13. Puhelinnumero Alavudelle 
044 550 1261 ja Ähtäriin 040 133 8196.

Kuortaneen fysioterapia on suljettuna 
18.7.-14.8.2022

Soinin fysioterapia on suljettuna 
11.7.-7.8.2022

Laboratorio
Alavuden pääterveysaseman laboratorio on 
avoinna arkisin klo 7.30-15.00.

Kuortaneen terveysaseman laboratorio on 
avoinna arkisin klo 7.30-9.30 (paitsi kesä-
sulun aikana 20.6-10.7.2022).

Soinin terveysaseman laboratorio on avoinna 
ti 7.30-10.15 ja to klo 7.30-9.45 (paitsi 
kesäsulun aikana 4.-31.7.2022).

Töysän terveysaseman laboratorio on avoinna 
ma-to klo 7.30-9.30 (paitsi kesäsulun aikana 
4.-31.7.2022).

Ähtärin pääterveysaseman laboratorio on 
avoinna ma-ti klo 7.00–15.00, ke-to klo 
7.00-14.00 ja pe 7.00-12.00.

 Röntgen
Alavuden pääterveysaseman röntgen on 
avoinna 20.6.-18.9.2022 ma-pe klo 
7.45-14.30.

Ajanvaraus numerosta 040 133 8092 ma-to 
klo 10-14 ja pe 10-13.

Ähtärin pääterveysaseman röntgen on avoinna 
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Ajanvaraus numerosta 040 120 9774 

klo 9 – 11 ja 12 – 14.

Toimintakeskukset
Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin toi-
mintakeskukset ovat suljettuina 
4.-31.7.2022

Ikätorit
Alavuden, Soinin ja Ähtärin Ikätorit 
ovat suljettuina 4.7.-31.7.2022

Kuortaneen Ikätori on suljettuna 
11.7.-14.8.2022

Kuntoutuskeskus Otsonlinna
Kuntoutuskeskus Otsonlinna on sul-
jettuna 4.-17.7.2022Päivystys Seinäjoen 
keskussairaalassa, puh. 116 117 

KESÄAUKIOLOT 2022
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-TAKALASTA KESÄÄN! Markkinat 10.6. PALJON TARJOUKSIA

Alajärventie 13, 63800 Soini
p. (06) 528 1455

Oiva Takala Ky

Akku-
ruohon-
leikkuri

Trimmeri Akku

DLM 462 Z

DUR 181 Z
18V/5ah

Grillihiili
14L   2,50 ps
30L   5,00 ps

 2490€   kpl

 1590€   79€  

 5€  

 10€   5€  

KESÄ-
HAME

JUMBO
PAPERI

SUVI
MULTA

MUSTANG 
grilleistä
hyvä valikoima!LAAJA 

VALIKOIMA
AKKUKONEITA!

MUSTANG 
Savustus-
kaappi

Cormet 
muki
10 kpl

Saima
kahviliina
3 pak

ERÄ!

 9990€  

4 sk

3 rll  5€  

 795 €

Soinin Konttisuolla tuotetaan pian päästötöntä sähköä – 
Konttisuon tuulivoimapuisto valmistuu tänä kesänä.

Energiequellen kehittämä seitsemän voimalan hanke on 
Soinin ensimmäinen tuulivoimapuisto.

ENERGIEQUELLE 
TOIVOTTAA HYVÄÄ KESÄÄ

Energiequelle Oy
www.energiequelle.fi 
fi nland@energiequelle.fi Toivotamme 

kaikille hyvää 
kesää!


