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Hirsitalojen vaimea kysyntä 
1960-luvun alussa käänsi ala-
järveläisten katseet vientimark-
kinoille. Tieto presidentti Urho 
Kekkosen Neuvostoliiton pää-
miehelle Nikita Hrushtsheville 
lahjoittamasta hirsisaunasta sai 
Alajärven hirsiveistäjät ideoi-
maan lahjaa myös presidentti 
John F. Kennedylle. Hanketta 
perusteltiin ylevinkin argumen-
tein: puolueettomuuspolitiik-
kamme edellyttää myös länti-
sen maailman johtajan huomi-
oimista. Elettiin Kuuban kriisin 
aikaa.

Ajatuksena oli, että presi-
dentti Kekkonen lahjoittaisi 
maailmankuulun Alvar Aallon 
suunnitteleman saunan Kenne-
dylle. Kekkosen suostumus ta-
kataskussaan alajärveläislähe-
tystö marssi tapaamaan aka-
teemikkoa, tuttua miestä, joka 
monet nuoruutensa kesät vietti 
vanhempiensa luona Alajärvel-
lä. Aallon myönteisyys sai puu-
rakentajat haaveilemaan suuris-
ta vientimahdollisuuksista. 

Lobbaustaitojen puutteessa 
saatiin Etelä-Pohjanmaan 
Kauppakamarin asiamies Eino 
Mattila hoitamaan yhteydenpi-
toa tärkeisiin tahoihin, kertoo 
pankinjohtaja Sakari Tallbacka, 
joka oman toimensa ohella hoiti 
yhdeksän hirsirakentajan yhtei-
sen myyntiorganisaation, Ala-
järven Huvilaveistäjät ry:n toi-
minnanjohtajan tehtäviä.

Kesäkuussa 1962 Eino Mat-
tila kertoi kirjeessään alajär-
veläisten ehdotuksen: ”Saunan 
koko voisi olla 7 x 5 m ja lisäk-
si avokuisti. Varsinaisen löyly-
huoneen lisäksi seurusteluhuo-
ne ja kaksi pukuhuonetta. Sei-

Alajärveläiset haaveilivat Amerikan markkinoista

Alvar Aallon hirsisauna 
John F. Kennedylle

närakenne 6 - 7” pyöreistä hir-
sistä, jotka ovat valmiina veis-
topaikalla Alajärvellä. Kiuas 
uloslämpiävä.”

Alajärvellä jäätiin odottele-
maan Aallon piirustuksia. Pit-
kittynyt odotus lisäsi jännitystä 
eivätkä kaikki malttaneet miel-
tään. Uuden Suomen kirjeen-
vaihtajana Vaasassa toiminut 
entinen lentoupseeri Pauli Hir-
vonen sai hankkeesta vihiä ja 
alkoi pommittaa alajärveläisiä 
kysymyksillä. Tallbacka sanoo 
kieltäneensä Hirvosta kirjoitta-
masta keskeneräisestä asiasta, 
mutta turhaan.

Asia tuli julki muissakin 
lehdissä. Juttuja oli kuvitettu 
Kennedyn ja Kekkosen kuvil-
la. Myös pahaa aavistamatto-
mat, yli-innokkaat hirsiraken-
tajat poseerasivat pohjalaisleh-
den kuvassa. ”Eino Matti-
la, jonka tehtäväksi oli annettu 
tiedottaminen, oli Seinäjoella 
pahana, että täältä sorkittiin…
Alajärvellä me olimme maal-
likoita”, päivittelee Tallbacka. 
Kauppakamarin hallitukselle-
kin Mattila kertoi asiasta vasta 
sitten, kun asia oli jo ollut leh-
dissä.

Vihdoin joulukuussa Alvar 
Aalto antoi kuulua itsestään. 
Kauppakamarille osoittamas-
saan kirjeessä hän perusteli ka-
tumustaan: ”Asiassa oli alun 
perin epämiellyttävä reklaamin 
sävy. Sitä paitsi allekirjoittanut 
on ollut tietoinen asian arka-
luontoisuudesta myöskin ame-
rikkalaisella vastaanottotaholla 
jopa niin, että se voi liukua 
tahdittomuuden tasolle ehkäpä 
mauttomuuksiinkin, varsinkin 
kun asiassa on julkisuudessa 

mainittu kahden valtionpäämie-
hen nimet”. Mattila antoikin 
alajärveläisten ymmärtää, että 
asian vuotaminen julkisuuteen 
ärsytti Aaltoa ja sai hänet peru-
maan lupauksensa.

Kirjeen tarkempi lukeminen 
kuitenkin osoittaa, että Aalto 
oli alusta alkaen ollut epäileväi-
nen hankkeen onnistumisesta: 
”Psykologinen ero Amerikan ja 
Suomen välillä on sellainen et-
tei asia voi onnistua ilman, että 
siitä tulisi banaliteetti.” Hän se-
litti tunnesyillä sitä, ettei alun-
perin kieltäytynyt: ”Alajärvi oli 
isäni insinööripiirin keskus ja 
monivuotinen perheeni asuin-
paikka. Tämä velvoittaa, mutta 
ei niin pitkälle että myötä-
vaikuttaisin virheen syntymi-
seen.”

Aalto pyysi anteeksi kiel-
täytymistään, jonka kuitenkin 

uskoi olevan eduksi kaikille 
osapuolille ja toivoi voivansa 
korvata muulla tavalla tämän 
sinisilmäisyydestään johtuneen 
virheen.

Kieltävän vastauksen antami-
nen eteläpohjalaisille ei ollut 
helppoa. Vielä kirjeen jälkeen 
Aalto kirjoitti Kauppakamaril-
le muistion, jossa hän sanoi ole-
vansa selityksen velkaa ja ker-
toi ratkaisevan syyn vastahakoi-
suuteensa: ”Ns. ’suomalainen 
sauna’ on kiinteässä yhteydes-
sä kansantieteellisesti käsitettä-
viin muotoihin sekä maassam-
me juurtuneisiin tapoihin... Al-
lekirjoittaneen suhde suoma-
laisuuteen ja käsitteeseen kan-
sallinen on omassa työssäni 
sellainen, että ’kansallinen ja 
suomalainen aines’ toteutuu il-
man yhteyttä folklorisiin muo-
toihin.”

Aalto piti suomalaisen sau-
nan siirtämistä ”amerikkalai-
seen ympäristöön ja yleismen-
taliteettiin” mahdottomana. Täl-
laisesta saunasta tulisi vain ”ns. 
edustussauna”, joka kuuluisi 
”rakennustaiteelliseen alaluok-
kaan”

Tiedotusvuodoista harmistu-
nut Kauppakamarin Mattila ei 
kertonut alajärveläisille Aallon 
kirjeiden koko sisältöä. 

On aika vapauttaa hirsiraken-
tajat itsesyytöksistä. Hanke ei 
kaatunut alajärveläisten yli-in-
nokkaaseen tunarointiin tiedot-
tamisessa, vaan todellinen syy 
oli Alvar Aallon ymmärrettä-
vässä haluttomuudessa suunni-
tella suomalaista saunaa kult-
tuuriin, johon se ei luontevasti 
kuuluisi 

Markus Aaltonen

Suomalainen sauna ei 
sopinut Alvar Aallon 
mielestä amerikkalaiseen 
yleismentaliteettiin.

Alvar Aallon arkistosta löytyi alajärveläisten kan-
nalta mielenkiintoisia, ennen julkaisemattomia kir-
jeitä, kun seinäjokelainen valtiopäiväneuvos Markus 
Aaltonen tutki asiakirjoja uutta kirjaansa varten. Aal-
tosen löydöt vapauttavat Alajärven hirsirakentajat 
itsesyytöksistä: Vaikka yli-innokkaat hirsirakentajat 
tunaroivatkin tiedotushommissa, ei se ollut perimmäi-
nen syy Alvar Aallon kieltäytymiseen.

Markus Aaltosen äskettäin ilmestynyt kirja ”Nä-
kyyhän se varmasti - Alvar Aalto ja Seinäjoki” on 
tutkimus Seinäjoen kaupunkikeskustan syntyhisto-
riasta. Aaltonen moittii kirjassaan Alvar Aalto -ins-
tituutioita mm. siitä, että Alajärven ja Seinäjoen 
Aalto-rakennuksia on syrjitty silloin, kun on valittu 
yliopistojen tutkimuskohteita.

Oli pakko lähteä 
jonottamaan. Tällä 
kertaa terveyskeskuk-
sen laboratorion oven 
taakse. Vuorolappu 
seinältä käteen ja 
odottamaan. Viereen 
sattui mukava, lup-
sakka eläkeläismies, 
joka sanoi varanneen-
sa koko päivän ter-
veyskeskusasioille. 
On kuulemma koto-
na puheiden aiheet 
käyneet vähäisiksi, kun 
jo pitkään ovat vaimon 
kanssa kahden taloa asuneet. 
Tuona tiistaiaamuna kuitenkin 
laboratorion oven takana ei 
ollutkaan tungosta, niin kuin 
yleensä tiistaisin on. Sekin oli 
vuoroaan odottavien yksi kes-
kustelun aihe. Mutta silti kii-
reisiä, jonon ohi tunkevia riitti. 
Jollakin oli niin tärkeä asia, et-
tä piti päästä toisten edelle ja 
toisella taas oli niin pieni asia, 
että sen takia halusi tunkea jo-
non ohi. Keskustelukumppani-
ni pääsi käymään laboratorion 
hoitajan pakeilla huomattavasti 
nopeammin kuin oli ajatellut.

-         Mitähän tässä loppupäi-
vän tekis, tuumaili mies hymyn 
kareet suupielissään laboratori-
osta pois tullessaan.

Joukossamme liikkuu kuu-
lemma sanonta, jonka mukaan 
kaikkein eniten aikaa vie se, 
kun selittää, miten kiire on. Itse 
olin varautunut koko aamupäi-
vän jonotukseen terveyskeskuk-
sen käytävillä, kun vielä röntge-

*Kaupunginjohtaja Göran 
Honga on valittu Vaasan eri-
koissairaanhoitopiirin uudeksi 
johtajaksi. Honga ottanee viran 
vastaan viimeistään ensi vuo-
den alkukeväästä. Hongan va-
linta oli miltei yksimielinen. 
Hän sai äänestyksessä 127 ään-
tä. Sairaalan johtava ylilääkäri 
Timo Keistinen  sai 21 ääntä ja 
Uudenkaarlepyyn kaupungin-
johtaja Gösta Willman 3 ääntä. 
Vaasan erikoissairaanhoitopiiri 
on kuntayhtymä, johon muun 
muassa Pietarsaari, Pedersöre, 
Luoto ja Uusikaarlepyy kuu-
luvat. Sen vuosibudjetin suu-
ruus on 140 miljoonaa euroa 
ja hoitopiirin palveluksessa on 
2900 henkilöä. Pietarsaaren uu-
den kaupunginjohtajan haku al-
kaa ja  uusi kaupunginvaltuusto 
valinnee kaupunginjohtajan en-
si vuoden alkupuolella.

*Myöskin vastaperustettu 
Malmin terveydenhuoltoalue on 
hakenut toimintaansa 
johtamaan johtajaa. Määräai-
kaan mennessä virkaa haki kol-
me henkilöä. He ovat v.t. Mal-
min sairaalan johtaja, ylilää-
käri Maija Räsänen Pietarsaa-
resta, vakuutuskonsultti Gunnel 
Ullberg Sundomista ja hallin-
totieteiden maisteri Anna-Kaisa 
Rainio Vaasasta. Johtavan lää-
kärin virkaa hakivat Maija Rä-
sänen, kyseistä virkaa viransi-
jaisena hoitava Kimmo Kuisma 
ja Malmin sairaalan sisätautien 
ylilääkäri Tapio Joensuu Pietar-
saaresta. Malmin terveydenhoi-
toalue aloittaa toimintansa ensi 
vuoden alusta, jolloin Pietarsaa-
ren sairaala ja Pietarsaaren seu-
dun terveyskeskus yhdistetään 
yhdeksi ja samaksi organisaati-
oksi.

*Naisjalkapallojoukkue Uni-
ted voitti myös Suomen Cupin 
sunnuntaina Helsingissä voit-
tamalla HJK:n numeroin 1-0. 
United oli jo aiemmin voitta-
nut Suomen mestaruuden. Uni-
ted kuittasi voitollaan myös Cu-
pin voittosumman 5000 euroa. 
Unitedin molemmat voitot tie-
tävät myös sitä, että ensi kesänä 
tullaan näkemään Pietarsaares-
sa Euroopan maiden naisjalka-
pallon kärkijoukkueita. Lauan-
taina Keskusurheilukentällä on 
Suomi – Venäjä naisten jalka-
pallo-ottelu. Ottelun järjestämi-
nen Pietarsaaressa tuli hieman 
yllättäen. Järjestelyapua Uni-
ted saa Jaron toimitsija- poru-
kalta. Kenttä joka tapauksessa 
on nyt loistokunnossa ja Uni-

ted toivottaa kaikki naisjalka-
pallosta kiinnostuneet tervetul-
leeksi seuraamaan huippujän-
nittävää kamppailua Keskus-
kentälle kello 14. Jaron puolella 
ensi kesän joukkuetta kootaan 
paraikaa. Valmentaja Hannu To-
uru jatkaa valmentajana myös 
ensi kaudella.

*Urheilua katsomoista seu-
raavalle ei aika tule pitkäksi Pie-
tarsaaressa. Jalkapallo- ja yleis-
urheilukausi on nyt saatu lop-
puun. Sisäurheilukilpailut ovat 
jo hetken aikaa olleet käynnis-
sä. Jeppis Hockey pelaa jää-
kiekkoa Suomisarjassa jäähalli 
Kristallissa ja salibandyjoukkue 
Blue Fox FBC pelaa saliban-
dya ykkösdivisioonassa. Peli-
areenaana salibandyssa on Ru-
neberg-sali. Talven mittaan mo-
nilla erikoisseuroilla on omia 
kilpailujaan. Erilaiset urheilu-
tapahtumat ja niihin osallistu-
jat pyörittävät myös melkoista 
rahavirtaa paikkakunnilla. Jos 
ei muuta, niin ainakin makka-
raa, virvokkeita, hampurilaisia 
ja bensaa ostetaan.

*Ennakkoäänestys on alkanut 
tänään. Pietarsaaressa ennakko-
äänestyspaikka on torin varrella 
sijaitseva kaupungin Info-piste 
matkailutoimiston yhteydessä. 
Ennakkoäänestys jatkuu 19.10 
saakka.

*Järviseututalo järjestää tors-
taina 28.10 Järviseututalolla 
Runeberg-illan. Tilaisuus alkaa 
klo 18.  Museonjohtaja Pekka 
Toivanen kertoo Runebergin 
elämästä Pietarsaaressa ja muu-
alla, Risto Mäkinen ja Antti 
Kujala esittävät musiikkia sekä 
pöytälaatikkokirjailijat lukevat 
tekstejään. Keskusteluja ja kah-
vitteluja on myös luvassa. Täl-
lä viikolla torstaitapaaminen on 
tavalliseen aikaan kello 10.

*Nauru pidentää ikää, sa-
notaan. Mikä sitten itse kuta-
kin naurattaa, saattaa olla arvoi-
tus. Peräkorven Oskari kertoi 
kuulleensa radiosta erään lasten 
kanssa päivätyötä tekevän rou-
van kertovan juttua, joka rouvaa 
nauratti vieläkin. Rouva vain 
ei vieläkään osannut kertoa, mi-
kä siinä jutussa häntä nauratti. 
Hän oli nimittäin antanut lap-
sille tehtäväksi kirjoittaa lyhyen 
tosijutun arkielämästä. Eräs tyt-
tö oli kirjoittanut lyhyesti: 

-Tammerkosken sillalla käve-
li kaksi setää ja toisellakin oli 
villahousut.

Matias     

Kukin vuorollaan
ninkin oven 
taakse oli 
pysähdyttä-
vä. Mikäs oli 
odotellessa, 
kun lapset oli 
saatettu aa-
mulla kou-
lutielle, eikä 
kotona ku-
kaan siihen 
aikaan päi-
västä perheen 
äitiä kaivan-
nut. 

Röntgenin oven takana tapa-
sin uudelleen keskustelukump-
panini, joka oli jo ehtinyt käydä 
kotona, mutta vaimo oli huoma-
uttanut, että röntgenissäkin si-
nun piti käydä. Siinä taas istut-
tiin tuoleilla numerolaput hyp-
pysissä. Ehdittiin pohtia EU:n 
vaikutuksia maatalouteen ja 
seurata sivusilmällä ihmisten 
liikkeitä käytävillä.

Vielä illan suussakin tuona 
tiistaina oli mukava muistella 
aamua, joka alkoi ihan muka-
vasti – kiireettömästi. Kiitos jo-
notuksen. Aamun mukava tilan-
ne kantoi monen päivän har-
minkin yli.

Kiireetön asenne olisi hyvä 
ottaa mukaan tilanteisiin, jossa 
varmasti tietää joutuvansa odot-
tamaan. Mikäs silloin on odo-
tellessa, kun on numero hyp-
pysissä ja numerojärjestyksen 
mukaan kutsutaan sisälle - ku-
kin vuorollaan. 

Alakylän kyläkirja nimeltä 
Kahta puolta Kairapuron on il-
mestynyt. Kirjan jakelu alkaa 
31.10. klo 13 Alakylän koulul-
la pidettävässä juhlassa.

Ilmestyneessä kirjassa on 
288 sivua, joista osa on väri-
lisiä. Kirjan liitteenä on v. 1899 
kerätty suuri adressi, josta käy 
ilmi kaikkien lähes 1000 ala-
järveläisen kirjoittamat nimet. 
Kun nimet ovat adressissa lähes 
taloittain, on siitä hyötyä mm. 
sukututkimukseen. Henkilöha-
kemistossa on lisäksi noin 1200 
nimeä. Kirjassa on 243 kuvaa 
ja karttaa.

Alajärven Alakylän
kyläkirja ilmestynyt

Kirjassa on runsaasti paitsi 
Alakylää myös Alajärven histo-
riaa täydentävää ja syventävää 
tietoa. Siinä ei tyydytä pelkäs-
tään luettelemaan lähimennei-
syyden tapahtumia vaan myös 
kertomaan kylän erikoispiirteis-
tä ja vetämään historiallisia 
kehityslinjoja.

Kahta puolta Kairapuron  
-kirjan toimittaja on Toivo Ki-
vipelto, joka on myös kirjoitta-
nut runsaan kolmanneksen kir-
jan tekstistä. Hänen ohellaan 
muita kirjoittajia on 28. Kylä-
kirjan kustantaja on Alakylän 
kylätoimikunta ry.

Kortesjärvellä hyvää ja ra-
kentavaa on toteutunut, mutta 
pääosa näistä olisi toteutunut 
tai olisi ollut pakko toteuttaa 
olipa kunnan päättäjien joh-
dossa mikä poliittinen ryhmä 
tahansa. Palolaitoksen raken-
nusinvestointi tuli tehdä pelas-
tusviranomaisten määräyksestä 
ja siihen osoitettiin määräraha 
sekä annettiin toteutuksen vaati-
mukset. Tämä olkoon esimerk-
ki niistä ulkoisista reunaehdois-
ta joihin kunnassa päättäjät jou-
tuvat. 

Hyvä näin, sillä täten tulee 
saatua kuntaan paremmin toteu-
tettuja hankkeita kuin on ollut 
tapana omin virkamiespäätök-
sin ja valtuutettujen siunaami-
na. Esimerkkeinä näistä huonon 
rakentamiskulttuurin ja puut-
teellisen valvonnan kohteista 
voi mainita itse kunnantalon 
toteutus ja aina helposti rik-
koutuvat maahan piilotetut ve-
denjakelun johdot, viemäri- ja 
kaukolämpöverkostot. Pyrittiin 
säästämään ja toteutettiin vain 
rakennusvaiheessa halpaa  ja 

Riittääkö vakaa kuntatalous Kortesjärven kehitykselle ? 

Ennakkoäänestys alkaa 
tänään

Ennakkoäänestys alkaa tänään. Kansalaisia patistetaan 
vaaliuurnille, sillä äänestysprosentin pelätään jäävän alhai-
seksi. Erityisesti uurnille kannustetaan nuoria. Nuorilla en-
simmäinen äänestyskerta on tärkeä tulevia äänestyskertoja 
ajatellen. Ensimmäisen kerran äänestämättä jättäneen on 
helppo jättää äänestämättä myös seuraavalla kerralla.

Kokenut kunnallispoliitikko kertoi nuorena valtuutettuna 
saaneen vanhalta konkarilta neuvon käyttää valtuustossa 
kannatuspuheenvuoroja, ja sitä kautta totutella puheenvuo-
rojen käyttämiseen. Sama neuvo pätee äänestyskäyttäyty-
miseen. On hyvä käydä äänestämässä, jotta asiaan saa tun-
tumaa. Kunnallisvaaleissa äänestämiskynnyksen olettaisi 
olevan alhainen, ainakin pienellä paikkakunnalla, koska 
asiat ja myös ehdokkaat ovat jollain tavalla tuttuja.   

Ennakkoäänestys on viime vuosina saanut suurta suosi-
ota. Varsinaisena vaalipäivänä uurnilla käy enää murto-osa 
äänioikeutetuista. Pääosin ääni halutaan antaa ennakkoon. 

Ennakkoäänestämiseen myös kannustetaan. Ennakkoää-
nestyspaikat on tuotu lähelle ihmisiä, joissain kaupungeissa 
on jopa äänestysbusseja. 

Tässä ja ensi viikon lehdessä annamme tilaa ehdokkai-
den vaalikirjoituksille. Toivomme tällä tavoin omalta osal-
tamme voivamme auttaa lukijoitamme valitsemaan oman 
ehdokkaansa. 

Järviseudulla äänestysprosentit kunnallisvaaleissa ovat 
olleet kohtuullisen hyvät. Toivottavasti tämä linja näissäkin 
vaaleissa jatkuu.  

* Vaikka sunnuntaina satoi-
kin ensi lumen, elämme kui-
tenkin syksyn pimeintä aikaa. 
Toimistossa poikennut lehtem-
me lukija pyysi jälleen kerran 
muistuttamaan pyöräilijöitä ja 
jalankulkijoita heijastimien ja 
valojen merkityksestä. Auton ja 
polkupyörän kolaroidessa syys-
pimeällä pyöräilijä on melko 
heikoilla. 

* Erityistä tukea tarvitsevien 
lasten vanhemmille tarkoitettu 

keskusteluryhmä aloittaa toi-
mintansa.  Ensimmäinen ko-
koontuminen on Pappilassa en-
si viikon keskiviikkona. Ver-
taisryhmässä vanhemmat voi-
vat keskustella lapsiin liittyvis-
tä asioita ja näin antaa tukea ja 
neuvoja toisilleen.

* Terveelliset elämän tavat 
sekä oikea ruokavalio ovat 
tärkeitä asioita niin diabee-
tikoilla kuin muillekin. Teeman 
puitteissa järjestetään kaikille 
avoin yleisöluento. 
Luennoitsijana on ravitsemus-
terapeutti Hilppi Linjama. 
Tarkemmin ajankohta näkyy 
tapahtumakalenterista. 

Viikonloppuna juhlitaan Vim-
pelin Vedon syntymäpäiviä. 
Kunnon juhlallisuudet ovatkin 
luvassa. Juhlahumun tuoksin-
nassa on ensi kauden miesten 
I-joukkueen kokoonpanokin al-
kanut hahmottua, kun yksitois-
ta pelaajaa on pistänyt nimen-
sä paperiin. Muutama kova ni-
mi on kuitenkin vaihtanut seu-
raa. Lönnmark ja Juurakko pe-
laavat ensi kaudella Kouvolassa 
ja Mäntymaa Nurmon Jymys-
sä. Toivottavasti ensi kauden 
joukkueessa riittää potkua il-
man näitäkin nimimiehiä…

 Vauvakasseja kerättiin Vim-
pelissä pari viikkoa sitten oi-
kein urakalla. Kaiken kaikkiaan 
nuorisotalolle ja Kivisen Ullal-
le tuotiin 133 vauvakassia, mi-
kä on kyllä tämän kokoiseen 
kuntaan valtava määrä! Erittäin 
lämpimät kiitokset pyydettiin 
välittämään kaikille lahjoittajil-
le. 

 Muistuttaisin kaikkia histo-
riikin kirjoittamisesta kiinnos-
tuneita, että Järviseudun opis-
ton historiikkia ryhdytään te-
kemään ensi torstaina. Ensim-
mäinen tapaaminen on Lappa-
järvellä, mutta sen jälkeen ko-
koontumiset kiertävät eri kun-
niassa ja muutenkin tapaamis-
ajat ovat joustavia. Toivotta-

vasti historiikkia kirjoittamaan 
saadaan mahdollisimman moni 
vimpeliläinenkin tasapuolisuu-
den vuoksi.

 Hiljaista on ollut täällä toi-
mituksessa kuin huopatossuteh-
taalla, jos ei oteta lukuun vaa-
lihässäkkää. Eipä sitä paljon 
muusta ole puhetta riittänyt-
kään. Onneksi vaalit ovat vain 
joka neljäs vuosi, tuumasi eräs 
toimituksessa piipahtanut. En-
nakkoäänestys alkaakin jo tä-
nään, joten uurnille vaan. 

 Vimpelin jouluun on aikaa 
tuoda materiaalia vielä kaksi 
viikkoa. Erityisesti kaipailen 
tällä hetkellä vanhoja valoku-
via. Eikä niiden mitään 100 
vuotta vanhoja tarvitse olla, 50 
vuottakin riittää oikein hyvin. 
Lisäksi kunnasta poisnukkunei-
den kuvia puuttuu vielä. Joulu-
aiheiset muistelut ovat aina ter-
vetulleita kuin myös koululais-
ten piirustukset ja runot. 

 Lakeaharjulle nousee säätut-
ka ensi syksynä. Valitettavasti 
se ei tarkoita sitä, että tästä läh-
tien säätiedotuksissa sanottaisiin 
esimerkiksi, että Helsinki +10, 
Oulu +6, Vimpeli +8. Säätutkan 
on tarkoitus antaa ennen kaikkea 
tietoa sateiden liikkeistä meteo-
rologeille. Melkein ehdin jo in-
nostua Vimpelin saamasta julki-
suudesta. Näitä säätutkia ei kyl-
läkään ole Suomessa kuin seit-
semän kaiken kaikkiaan, joten 
merkittävää siinä mielessä. 

Lappajärven Vaate ja Kone 
on muuttanut entisiin Kis-
sankellon tiloihin. Avajai-
sia vietettiin viime perjan-
taina kakkukahvien mer-
keissä. Kauppiaspari Pasi 
ja Margaretha Ahvennie-
men mukaan myymälätilaa 
on nyt yli 200 neliötä eli 
reilusti entistä enemmän.
- Jatkamme periaatteessa 
samalla tuotevalikoimalla 
kuin ennenkin, mutta jo-
tain uutta saattaa olla lu-
vassa, Pasi Ahvenniemi 
sanoo arvoituksellisesti.
Keväällä seitsemän vuotta 
toimineen sekatavarakau-
pan tuotevalikoimaan kuu-
luu muun muassa kodin 
elektroniikka sekä vaat-
teet. 

Vaate ja kone muutti

maksetaan sitten kalliit käyttö- 
ja ylläpito-kustannukset. Täten 
hyvä poliittinen yhteistyö on 
voinut johtaa merkittäviin va-
rojen  jatkuviin haaskaukseen. 
Totuuden nimissä tulee todeta 
että viime aikoina on tapahtu-
nut muutos parempaan suun-
taan ja virheistä on opittu. 

Keskustajohtoinen politiikka 
on hävittänyt kunnan omista-
mat elinkeinotoiminnassa olleet 
toimitilat, joitakin vähempiar-
voisia lukuun ottamatta. On tai-
tamattomasti sallittu keskeisel-
lä paikalla olevien tilojen luisu-
minen pankkien omistukseen ja 
sitten yksityiseen omistukseen. 
Pienyrityksille ei ole nyt tar-
jottavissa aloituspaikoiksi kuin 
tontteja edullisien toimitilojen 
sijasta.  Kunnallinen omistus 
ei ole ollenkaan itsetarkoitus, 
mutta kun kerran olisi ollut 
merkittäviä toimitiloja vuokrat-
tavissa, niin olisi tullut osata 
pitää niistä kiinni. Vain kalliil-
la ostamalla voidaan nykyisistä 
toimitiloista hankkia lisätiloja. 

Tieto ja taito käyttöön
Kunnallispolitiikka on yhteis-

työtä kunnan virkamiesten  ja 
kuntalaisten välillä. Yhteistyö-
hön tulee kutsua kaikki osaa-
vat ja erikoistietoa omaavat 
henkilöt, jotta voitaisiin saa-
vuttaa paras ajateltavissa oleva 
tulos. Puoluenäkemykset ovat 
tässä pienessä yhteisössä kaikil-
la kansalaisilla lähes yhteneväi-
set. Henkilökohtainen osaami-
nen ja taito sekä koulutuksen 
tuoma tieto tulisi saada an-
saitsemansa arvostuksen ja jät-
tää puoluepolitiikka sivuun kun 
kehitämme kotipaikkakuntaam-
me. On todella tappio Kortes-
järvelle jos täällä olevia hen-
kilövoimavaroja ei haluta mu-
kaan, tai sanoakseni vielä sel-
vemmin, ei uskalleta ottaa mu-
kaan koska todellinen tieto ja 
taito luo uutta toimintaa ja 
muuttaa sovinnaisia päätöksen-
teon kuvioita. 

Kansainvälisistä muutoksista 
johtuen moni nyt vakiintunut 
käsite ja toiminta sekä rahavir-
ta tulee muuttumaan. Joudum-

me entistä suuremmassa laajuu-
dessa toimimaan puutteen val-
litessa, oli se väestökato, avus-
tukset, kannattavuus, henkinen 
köyhyys ja väestön ikääntymi-
nen.  Nyt kannattaa valita oikein 
ketkä huomista päivää meille 
suunnittelevat. 

Osaavia ehdokkaita löytyy 
useista ryhmistä, seuraavassa 
joitakin: Kokoomuksen, listal-
ta löytyy  monipuolinen osaaja, 
sitoutumaton, erikoisesti nais-
ten, kodin ja  liikunnan tunteva 
ehdokas Tyyne Sinivuori, n:o 
25, ammattikoulutuksen tuntija   
Markku Kottari, n:o 17, yrittä-
jien edustaja  Risto Pirttinen, 
n:o 22, ja kuntasuhteiden tunti-
ja sanavalmis Mauno Kari, n:o 
15 sekä tarhauksen edusmies 
Heikki Jäykkä, n:o 14. Keskus-
tan  idearikas Jari Laukkonen, 
n:o 38; valtionhallinnon tietävä 
Martti Kontiainen, n:o 37, nyt 
meijerimies Osmo Autio, n:o 
30, uusi voima Piia Hautala, n:o 
32.             

 Matti Sinivuori          


