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TILATUT JA LAHJOITETUT  AIKAKAUSLEHDET 

 

Lehden nimi  Kirjasto   Säilytysaika 
 

Aarre   (metsäluontolehti)  Alavus 2022- 
 

Alavuden Joulu  Alavus *PaV:1957-1960, 1962-1971, 1985,1987-2009 
  *lehtisalissa 2010- 
             Töysä *2014- 
 

Anna  Alavus  kuluva vuosi  
Töysä kuluva vuosi 

Antiikki ja design  Alavus 2015- 
Töysä 2019- 

Apu  Alavus kuluva vuosi 
 

Ase & erä  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
 

Askel Alavus  kuluva ja edellinen vuosi  
 

Avotakka  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi  
Töysä  kaksi vuotta ja kuluva vuosi  
 

Bike / MP maailma Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Burda Style   Alavus  2017-2019.     suomenkielinen lakkasi 
    ilmestymästä 2020- 

Davai! Alavus 2019-   
 

Diabetes    Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Eeva  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi  
Töysä   kuluva ja edellinen vuosi 

Episodi Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä kuluva ja edellinen vuosi 
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Erä  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Eteläpohjalaiset Juuret Alavus *2003- 
Töysä *2005-2019. 

ET-lehti  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä  kuluva ja edellinen vuosi 
 

ET Terveys   Alavus kuluva ja edellinen vuosi 

Filmihullu   Alavus kuluva ja edellinen vuosi 

Fit  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä   kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Haitari.fi      Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Hakojärven Joulu Alavus /PAV 2016-   
Töysä 1983-   (v.1983 nro ei lainattavissa) 

Helsingin Sanomat, kuukausiliite  Alavus kuluva vuosi 
Töysä *kuluva vuosi 

HS Teema Töysä *kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Hermolla : liikehäiriösairauksien erikoislehti Töysä *kuluva ja edellinen vuosi 
  

Hiihto Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
   

Hoitotiede   Alavus *2012- 

Hyvä terveys   Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Häät  (yhdistyy Mennään naimisiin 
 -lehden kanssa 2020-)  Alavus  *neljä vuotta ja kuluva vuosi 
 

Ihana  (yhdistyi Taika-lehteen 2019) Alavus      neljä vuotta ja kuluva vuosi 
   Töysä *2019- 

Inferno   Alavus 2022- 
    
    
Juoksija    Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
   Töysä kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
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Kameralehti      Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Kasvatus  Alavus  *2012- 
 

Kauneimmat käsityöt Alavus  neljä vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä   *2017- 
 

Kauneus ja terveys  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
 

Kirjastolehti  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä *2017- 
 

Kissafani  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Kodin kuvalehti Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä kuluva ja edellinen vuosi 

Kodin Pellervo  => Pellervo Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä kuluva ja edellinen vuosi 
 

Koiramme Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
 

Koneviesti    Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Kopteri   Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
    

Koti ja keittiö   Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
 

Kotiliesi    Alavus  kuluva ja edellinen vuosi  
    
 

Kotiliesi käsityö    Alavus neljä vuotta ja kuluva vuosi 
   Töysä *2017- 
 

Kotilääkäri  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä   kuluva ja edellinen vuosi 
 

Kotipuutarha  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä   kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
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Kotiseudun kasvot Alavus  *2007- 
Töysä 2007- 
 

Kotivinkki Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä   kuluva ja edellinen vuosi 
 

Kuluttaja  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Kunto plus    Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
   Töysä kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Käytännön maamies = KM Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Laine   (neulelehti)  Alavus 2021- 

Lapsen maailma  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Latu & Polku Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä kuluva ja edellinen vuosi 

Leivotaan Alavus kirjastoauto 2020- 

Luontokuva Töysä *kuluva ja edellinen vuosi 
 

Maalla   Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
   Töysä kuluva ja edellinen vuosi 

Maatilan Pellervo  => Pellervo Alavus kuluva ja edellinen vuosi 

Maku   Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 
Mallikerta  (kankaankudontalehti) Alavus 2022.  (ilmestyminen lakkaa 2/2023) 

Martat   Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Matkailuopas – Matkamies Alavus kolme vuotta ja kuluva vuosi 

Matkaopas   Alavus kolme vuotta ja kuluva vuosi  

Meidän mökki   Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Meidän perhe  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä   kuluva ja edellinen vuosi 

Meidän talo  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä   2019- 
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Me Naiset Töysä kuluva vuosi  
 

Metsästys ja kalastus  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Miilu    Alavus  *1999- 
   Töysä *2009-2019.  

Mikrobitti Alavus    kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä   kuluva ja edellinen vuosi 

Mobilisti    Alavus  2014- 

Le Monde Diplomatique & Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
Novaja Gazeta 

Mondo Alavus kolme vuotta ja kuluva vuosi 
 

Neulo Alavus 2018-2022.  (ilmestyminen lakkaa   nro 4 
/2022) 

Novita  Alavus  *neljä vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä    *2016- 

Nuori Voima Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Offroad Pro = XRacing Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
 

Onnimanni   Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
 Töysä  *2021-     (lasten / nuorten osastolla) 
  

Ottobre Design kids & women Alavus  neljä vuotta ja kuluva vuosi 
   Töysä   *2017- 

Pelit  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
 

Pellervo = Kodin Pellervo   Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä  kuluva ja edellinen vuosi  

                 Maatilan Pellervo Alavus kuluva ja edellinen vuosi 
 

Perhokalastus Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Plari Töysä 2009-2019. 
  

Portti  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
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Posliini Plus    Alavus  *2015-  

Rauhanpuolustaja  Alavus 2022- 

Retki   Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Rondo Classic  Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi                                        

Sarjainfo    Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi  

Saukonjälki   Töysä 1995-2008.                                            

Seura   Alavus kuluva vuosi   
  Töysä  kuluva vuosi 

Soundi    Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Suomen kuvalehti  Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä    kuluva ja edellinen vuosi 

Suomen luonto  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Suomenselän linnut  Töysä   *1990-2014/varasto: kuittilainana,  
*2015-2019. 
 

Suuri käsityölehti Alavus  neljä vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä   *2017- 
 

Sydän    Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Syöpä   Alavus kuluva ja edellinen vuosi 

Taide  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Taika  ( Ihana 2019-) Töysä   *2014-2018. 

Taito : suomalaisen käsityölehti Alavus  neljä vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä *2021- 
 

Tee itse    Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
   Töysä *kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Tekniikan maailma  Alavus  2018- 
Töysä  2017- 
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TM Rakennusmaailma   Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Tiede  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä    kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Tieteen Kuvalehti Historia  Alavus kolme vuotta ja kuluva vuosi 
   Töysä kaksi vuotta ja kuluva vuosi 

Trendi    Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 

Tuulilasi  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä kuluva ja edellinen vuosi  
 

Tähdet ja avaruus  Alavus  kolme vuotta ja kuluva vuosi 

Tähtivaeltaja Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Töysän Joulu Alavus (kotiseutukok.  2000),  2015-  
 
Töysä 1959-1960, 1962, 1965-1968, 1970-   
(ei lainattavissa nrot 1959, 1962, 1972 ja 1973,  
puuttuu nrot 1961,1963, 1964 ja 1969) 
 

Unelmien Talo & Koti  Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
Töysä kuluva ja edellinen vuosi 

Urheilulehti  Töysä  kuluva vuosi 
 

V8 Magazine   Alavus  2017-  

Valitut Palat Alavus  kuluva ja edellinen vuosi 
Töysä   *kuluva ja edellinen vuosi 

Vapaa-ajan kalastaja Töysä kuluva ja edellinen vuosi 
 

Vauhdin maailma  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Vene Alavus kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
  

Viherpiha  Alavus  kaksi vuotta ja kuluva vuosi 
 

Voi hyvin Töysä kuluva ja edellinen vuosi 

 


