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Seurantaloon toivotaan
juhlia ja tapahtumia
YLISTARO Alapään nuorisoseurantalon vaatimaton, 1960-luvulta peräisin
oleva keittiö on jarruttanut
talon käyttöä. Juha Konttas,
Jarkko Loukola ja Jari Perttu uskovat, että remontin
jälkeen perinteikkään seurantalon suosio liikunta-,
harrastus- ja juhlapaikkana
lisääntyy entisestään. Tosin
taloa on myös markkinoitava, kolmikko miettii.
– Maaseutunaisilla on pitokalusto, jota säilytetään
seurantalossa. Perille asti
pääsee päällystettyä tietä, ja
talon pysäköintialue on iso.
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Tällaisen talon
korjaustyöt eivät
pääty koskaan.
JUHA KONTTAS

Keittiölle raivataan lisää tilaa muun muassa varastosta ja siivouskomerosta.
Uusittu keittiö kalustetaan osastoidulla kylmäkaapilla, kippikattilalla ja käytetyllä tiskilinjastolla. Tiskikonetta keittiössä ei ole
ollut. Vanhat sähköliedet
saavat huutia, ja suunnitteilla on laskutiloja ja työtasoja, jotka helpottavat keittiöväen työtä.
Keittiöön rakennetaan il-

Seuratoiminta
Seuratoiminta maanantain lehteen on toimitettava torstaina
klo 13 mennessä!
Seurapalsta on tarkoitettu seurojen ja yhdistysten sisäiseen
tiedottamiseen. Sama teksti julkaistaan vain kerran. Toivomme tekstien olevan lyhyitä ja ytimekkäitä. Lehdellä on
oikeus muokata tai lyhentää
tekstejä.

Isokyrö
FBC Remix: B-poikien salibandyturnaus Ylistaron Kirmaushallilla (os. Kirkkokuja 20) la 21.1.
Kotijoukkueen ottelut klo 12 ja
17. Paikalla kahvio. Tervetuloa
kannustamaan!
Isonkyrön
Palokuntanaiset:
Kerhoilta paloaseman vintillä to
19.1. klo 18.30. Tervetuloa! PS.
Uusiakin kaivataan kovasti mukaan toimintaan rohkeasti. Tervetuloa mukaan!
Isonkyrön sotaveteraanit: Johtokunnan kokous SEO-kiinteistöllä ti 24.1. klo 13.
Palonkylän metsästysseura:
Infotilaisuus Tuurala-Palo hirvimiehille sekä seurojen jäsenille
Hangasmajalla 22.1. klo 18.
Järjestämme kettukokeet 21.22.1. Seuraavien alueiden käytöstä on sovittu: Tervatie, Mikkilä, Tuomaanmäki, Palhojainen,
Tuurala, Palonkylä, Lehmäjoki, Ylipää. Maastojen vapau-

Hyötykäyttöasema
vaihtaa paikkaa
VÄHÄKYRÖ Vähäänkyrön
Tapoilaan tehdään uusi
hyötykäyttöasema. Kunnanhallitus antoi teknisen
toimen tehtäväksi laatia
uutta asemaa koskevat
suunnitelmat kustannusarvioineen sekä hakea
rakentamiseen tarvittavat
viranomaisluvat.
Tavoitteena on, että
uutta hyötykäyttöasemaa
päästään tekemään jo ensi
syksynä. Uutta asemaa varten on jo varattuna tontti.
Aseman siirto oli alun perin tarkoitus tehdä vuosina
2013 ja 2014. Aseman siirtoon oli kunnan ensi vuoden taloussuunnitelmaan

varattu 220 000 euroa.
Nykyinen hyötykäyttöasema sijaitsee Tapoilassa
lähes hehtaarin suuruisella alueella, jonka on
jo vuodesta 2008 saakka
omistanut Toiminimi Katupuhdistus Esko Haanpää.
Haanpää pyysi joulukuussa
2011, että hyötykäyttöasema sinne johtavine teineen
siirrettäisiin sille kaavoitettuun uuteen paikkaan
niin, että Haanpään yritys
saisi maa-alueen kokonaan
omaan käyttöönsä tämän
vuoden syyskuun loppuun
mennessä.

Tervajoen K-maatalous
lopettaa helmikuussa
Juha Konttas, Jarkko Loukola ja Jari Perttu kantavat vastuuta Alapään nuorisoseuran johtokunnan jäseninä.

mastointi ja sen viemäröinti ja sähköjohdot uusitaan.
Sähköliittymää on jo suurennettu.
– Sähkö on ollut kompastuskivi, ja sulakkeita onkin
pitänyt vaihtaa paljon. Taloa on laajennettu pala kerrallaan, joten sähköjärjestelmästä ei ole ollut kokonaiskäsitystä.
Kevään aikana taloon rakennetaan myös inva-wc.
eittiöremontin pääsuunnittelija ja -urakoitsija sekä rakennustöiden valvoja on Jukka Tiilikka Isostakyröstä. Sähkösuunnittelija
ja -urakoitsija on Pohjanmaan Sähköpalvelu Ylista-

tumisesta voi tiedustella 0505711175.
KyVo hiihto: Kansalliset Pohjankyrö -hiihdot su 22.1. klo 11 alkaen Ylipäässä perinteisellä hiihtotavalla. Kts. tarkemmin www.
kyvohiihto.net Ladut kilpailuja varten ajetaan lauantai-iltana
klo 17 jälkeen, joten lauantaina
hiihtävien toivotaan käyvän hiihtämässä ennen tätä ajankohtaa.

Vähäkyrö
MLL Vähäkyrö: Ma 23.1. klo 1012 perhekahvilassa Kisan majalla taiteillaan sormiväreillä. Tervetuloa!
Vähäkyrön Eläkkeensaajat ry:
Teatteri matka Seinäjoen kaupung.teatteriin 13.3. Fanny ja
Alexander näytökseen. Vierail.
näyt. Ritva Oksanen. Matka, lippu, kahvi väliajalla sekä ruokailu 55:-. Ilm.viim 25.2. mennessä
myös maks. puh. 0440 667096.
VäVi:n juniorijalkapallo: Kaikki 2002 syntyneet jalkapallosta kiinnostuneet tytöt ja pojat
ovat tervetulleita harjoituksiimme. Harjoittelemme pe 20.1. klo
17.00-18.15 Merikaarron koulun salissa. Lisätietoja saat harjoituksissa. Tervetuloa! Kaikki 03/04 syntyneet jalkapallosta
kiinnostuneet mukaan! Harjoittelemme su 22.1. klo 15-17 Merikaarron koulun salilla. Keskustellaan paikanpäällä tulevasta ja
käytännön asioista! Tervetuloa!
Vähänkyrön invalidit ry: tupailta ti 24.1. klo 19 Osuuspankin
kerhohuoneessa. Tervetuloa.

Fakta
Alapään
nuorisoseurantalo
Talo vihittiin vuonna 1921.
Tilaa yhteensä 1 225
neliömetriä. Talossa on
kaksi suurta salia, näyttämö, kahvio ja saunat.
Vuosittain järjestettävän
Kyrönjoki-maratonin
kilpailukeskus.
Useiden harrastusryhmien kokoontumispaikka.
Viikoittain talossa käy noin
300 ihmistä.

rosta. Vaasalainen Insinööritoimisto Matti Klemetti on
suunnitellut lämpö-, vesi- ja
ilmastointityöt.
Vesikatto kunnostetaan
kesän aikana, mutta työkintaita ja kökkähaluja tarvitaan tulevaisuudessakin.
– Seuraavaksi pitäisi maalata ulkoseinät. Tällaisen
talon korjaustyöt eivät pääty koskaan, Konttas naurahtaa.
ELINA KOSKI

Ylistaro

Yhteinen

Aseman maa- ja kotitalousnaiset: On tulossa taas ne yhteeset pitäjä ompelut 25.1. Aseman
kylätalolla. Kahvitus ja arvonta
on meiränvuoro. Joten nyt sitten tarvittaas niitä arpapalkintoja. Jos oot kutonu liikaa sukkia
tai muuta juttuja ja maltat niistä
luopua, niin tuo Sannalle, Tainalle, Maijalle tai Erjalle niin saarahan mahtavia arpapalkintoja.
Olis kauhian kiva, jos jokaaselta
tulis jotakin, niin saataas arpajaaset pystyhyn. Ja tulkaa tietenkin porukalla sitten itte tapahtumaan.
YK-V hiihto: Kartoitamme kiinnostuneisuutta lämmittelyasujen lisätilaukseen. Kysy myös
kisapukuja numerosta 0400927092 (Sippola).
Ylistaron Reserviläiset: Huom!
Johtokunnan
järjestäytymiskokous
Ylistaro-talolla
ma
23.1.2012 klo 18. Tervetuloa!
Eläkeliitto Ylistaro: Hallituksen
kokous ma 23.1. klo 14 Ylistarotalolla.
Vapaaehtoiset huom! vielä ehtii palauttaa vapaaehtoiskortit puheenjohtajalle tämän viikon aikana. Ps. Vapaaehtoisten
kokous 27.1. tarkemmin maanantain lehdessä.
Muistattehan kesäretken Rovaniemelle liittokokoukseen 5.7.6.2012, muistakin osastoista
voi tulla mukaan. Tuu joukkohon,
ilmoita Kaisulle iltaisin 0400881221, 27.1. mennessä.

Vaasan seudun omaishoitajat
ry: Hallituksen kokous ma 23.1.
klo 13 Laihian srk-salin alakerran takkahuoneessa. Tervetuloa!
Vaasan Alateen: Alateen on
nuorelle, joka kärsii läheisen
juomisesta. Tule su klo 16.30
Raastuvank. 28. Soita vertaistukea 041-773720, www.al-anon.fi
Risteysryhmä Al-Anon: Alkoholistien Risteysryhmän läheiset
koolla sunnuntaina klo 18, Raastuvank. 28 auttamassa toinen
toisiaan. Tule sinäkin mukaan et
ole yksin! www.al-anon.fi.

Puolueet toimivat
Vähänkyrön Keskustapuolue:
Paavon vaalikaffitukset jatkuvat
la 21.1. Vähänkyrön kirkolla klo
10-12. Mukana paikallista keskustaväkiä. Tervajoen Köpingintorilla tapaamme klo 12.30-15.
Saamme vieraaksemme isokyröläisiä ja E-P:n piirin puheenjohtaja Esko Lehtimäen. Esko
paikalla 12.30-13.30. Kahvitarjoilua! Tervetuloa!
Keskusta: Ylistaron keskustajärjestöt tarjoaa vaalikahvit la
21.1. klo 10-13 Ylistaron S-Marketin pihalla. Tervetuloa!
Ylistaron
Kokoomusnaiset:
Muistattehan Cafe Niinistö Ylistorilla avoinna pe 20.1. klo 16-19,
paikalla kunnallisjärjestön puh.
joht. Kimmo Heinonen klo 16-.
La 21.1. klo 10-14 tarjolla korvapuustikahvit sekä makkaroita.
Tervetuloa!

VÄHÄKYRÖ Tervajoen
K-maatalouden toiminta
loppuu helmikuun alussa.
Arto Tervahauta Oy on
ostanut K-maatalouden
liiketoiminnan Tapio
Kumpu-Huhtala Oy:ltä.
Kaupassa omistajaa ovat
vaihtaneet Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan ja Tervajoen
K-maataloudet.

Uudet kauppiaat Merja
ja Arto Tervahauta lakkauttavat vaihdon yhteydessä
Tervajoen K-maatalouden
lisäksi myös Kurikan Kmaatalouden.
Molemmissa lakkautettavissa toimipaikoissa on
kolme työntekijää. He siirtyvät Ilmajoen ja Seinäjoen
toimipisteisiin.
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Hei! Vanhemmat, isovanhemmat, kummit...

julkaisemme vuoden 2011 vauvat

maanantaina 13.2.
Jos haluat oman vauvasi mukaan, lähetä meille vuonna
2011 syntyneen vauvasi valokuva (valokuvana tai
digitaalisena, ei paperitulosteena) ja seuraavat tiedot:
 nimi, syntymäpäivä
 syntymäpaino ja -pituus
 vanhempien nimet ja asuinkunta
 yhteystietosi

4-väri-ilmoituksen hinta on



25,- / kuva (sis. alv:n)



Toimita kuvasi hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään

perjantaina 27.1.2012
mennessä!

Jos haluat kuvan takaisin, liitä mukaan palautuskuori
ja postimerkki, tai nouda meiltä.

Pohjankyrö

Pohjankyröntie 128, 61500 Isokyrö
Puh. 06 471 5200, Fax. 06 471 4400
sähköpostilla: ilmoitus@pohjankyro-lehti.fi

