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Saarikan
johtokunnasta esitys
Saarikan johtokunta on rakentumassa nimiksi.
Saarikan yhtymähallitus tekee valmistelutyöryhmän esityksen pohjalta esityksen yhtymävaltuustolle Perusturvaliikelaitos Saarikan johtokunnasta toimikaudelle 2009–2012.
Perusturvaliikelaitos Saarikan johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi tulisivat Hannu Kallunki (varajäsen Eeva Halme), Marja Heikkilä (Raili Haaki), Mauno Vanhala (Simo Kokko), Eeva
Kuusela (Salla Manni), Matti Muukkonen (Janne Kinnunen), Jouko Tukiainen
(Kimmo Kantalainen) ja Leena Kajanus-Kujala (Jukka
Markkanen).
Lisäksi esitetään johtokunnan puheenjohtajaksi Matti
Muukkosta ja varapuheenjohtajaksi Marja Heikkilää.
Kuntayhtymän
palvelut
tuottaa Perusturvaliikelaitos
Saarikka -niminen kuntayhtymän liikelaitos. Liikelaitoksel-

la on johtokunta, joka toimii
operatiivisen johdon tukena
organisaation johtamisessa ja
kehittämisessä.
Yhtymävaltuusto nimeää
liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimikausi on yhtymävaltuuston
toimikausi.
Jäsenet ja varajäsenet nimetään siten, että he kokonaisuutena muodostavat vaativan organisaation johtamisen
tueksi laaja-alaisen, eri näkökulmia edustavan osaajaryhmän. Johtokuntaan ei sovelleta kunnanhallitusta tai lautakuntaa koskevia vaalikelpoisuusrajoituksia, joten johtokuntaan voidaan esimerkiksi
valita muitakin kuin kuntayhtymän jäsenkunnissa asuvia
henkilöitä. Johtokuntaa nimettäessä tarvitse huomioida
poliittista edustavuutta.
IS

Pikkukunnan turvaksi
halutaan sheriffi
Kyyjärven
kunnanjohtaja Matti Muukkonen esittää Sheriffi-järjestelmän käyttöönottoa suomalaisissa pikkukunnissa.
– Sheriffi toimisi eräänlaisena puolijulkisena lainvalvojana, jonka läsnäolo loisi turvaa
syrjäseuduilla. Käytännössä
kysymys voisi olla esimerkiksi luottamustehtävästä, jonka hoitamiseksi henkilölle annettaisiin joitain pieniä järjestyksen ylläpidon mahdollistavia oikeuksia. Sheriffi olisi valtuuston valitsema ja hänen tulisi nauttia valtuuston luottamusta. Kelpoisuusehtona olisi sen sijaan nuhteettomuus

ja nimitysperusteena kattavan
luottamuksen
nauttiminen
kyläläisten keskuudessa.
Muukkonen perustelee kantaansa pitkillä etäisyyksillä.
Kyyjärveltä lähin poliisilaitos
löytyy Saarijärveltä reilun 50
kilometrin päästä.
– Turvallisuuden ylläpitäminen on kuitenkin tarpeen
myös täällä. Pienen väkimäärämme takia pääsimme 15 tapauksellamme viime vuonna
väkivaltarikosvertailussa 20
joukkoon. Uskon, että pelkkä
virkavallan läsnäolo voisi olla rauhoittava tekijä, hän arvelee.
IS

Jääliikuntakeskus
muhii kesän
Karstulan
kunnanvaltuutetuille esiteltiin valtuuston kokouksen jälkeisessä iltakoulussa ajatusta jääliikuntakeskuksesta. Hanketta pohtinut työ-

ryhmä esitteli asiaa ja nyt iltakoulun jälkeen hanke jää hautumaan päättäjien mieliin kesän ajaksi.
IS

Kannonkosken luontokohteet on kartoitettu ja valokuvattu. Kohdekuvaukset karttatietoineen löytyvät internetistä. Sivuille löytää Kannonkosken kirjaston

Kumikenkäturisteille ja

Kannonkoskella pääsee tutustumaan 29 kiinnostavaan luontok
Kannonkoskelaiset Hannu
Harju ja Pekka Termonen
ovat parin vuoden ajan keränneet tietoja Kannonkoskella
sijaitsevista luontokohteista.
Nyt projekti alkaa olla loppusuoralla ja kohteita on kerääntynyt luontokohdeverkostoon
29 maisemapaikan verran.
Valitut kohteet antavat lähestymismatkoineen ja ympäristöineen kattavan kuvan
Kannonkosken luonnosta, sillä mukana on niin pieniä kuin
suuriakin kohteita, yksittäisestä puusta tai kivestä kokonaiseen saareen tai muuhun laajaan alueeseen. Mukana ovat
myös tienvarsien maisemapaikat.
Tärkeimpiä kohteita Hannu Harju mainitsee kahdeksan kappaletta.
– Peikonpesä Kiihkovuorella, Kannonkoski, Viivajoki, Öijänhiekka, Isohiekka, Hilmonkoski, maasta pulppuava puro ja Rakennuslammen seutu
ovat ehdottomasti tähtipaikkoja. Kohteet ovat Kannonkosken parhaimmistoa ja tukeutuvat maakuntauraan.

Vanhoja sekä uusia
kohteita
Vuosina 2007–2009 miehet rakentelivat hiljalleen tiedostoa
Kannonkosken luontokohteista. Innostus työhön oli lähtenyt 20 vuotta sitten ilmestyneestä kirjasesta ”Kannonkosken luontokohteet”.
– Pekka näytti minulle kirjaa luontokohteista. Tuumittiin siinä sitten yhdessä, että
laitetaan kirja ajan tasalle. Toisena syynä oli tietysti mielenkiinto sekä kysymys, miten aika on vaikuttanut kohteisiin,
Harju kertoo.
Kirjasen pohjalta he kävivät
maastossa etsimässä vanhoja
kohteita. Enimmäkseen pienkohteita sisältäneen etsinnän
rungoksi jäi työn alle 22 vanhaa kohdetta. Täydennyskohteet mukaan lukien maisemapaikat nostivat luontokohdeverkoston 29 kohteeseen.
– Osa vanhoista kohteista oli
kadonnut ajan kuluessa, osan
jätimme tietoisesti pois. Maastokäynneillä kuvasimme nykytilaa, kasvillisuutta ja maisemallisia arvoja. Kaikki koh-

Kannonkosken luontokohteet
Peikonpesä Kiihkovuorella, Erikoinen kuusi, Pylväskataja, Kannonkoski, Viivajoki, Välijoki ja Saksilan kanava, Lintusaari, Öijänhiekka, Piispala, Mahtihaapa, Töyrilampi, Koiralampi, Pirunpelto, Koiralahti ja Surmasalmi, Isohiekka, Vesisäylä Kivijärvi-Vuosjärvi, Iso koivunpahka, Ruumissaari, Ikivanha mänty, Reikäkivi,
Hilmonkoski, Kylkisaaret, Lakojen myllykoski, Isolähde Käräjämäellä, Maasta pulppuava puro, Vuorijärven seutu, Isolähteenpuro, Rakennuslammen seutu, Mustalaiskivet, Maisemapaikkoja.
Nettiversio löytyy osoitteesta www. kannonkoski.fi/kirjasto.

teet, joissa oli tarina tai historiatietoja säilyivät ehdottomasti mukana uudessa versiossa, Harju sanoo.
Useammassa vaiheessa vuosien aikana miesten työtä edisti Kannonkosken kunnan antamat tukirahat, mutta suurin
osa työstä on kuitenkin tehty
hartiapankilla eli omin avuin
ja voimin.

”Työ paisui kuin
pullataikina”
Työn edetessä miehille tuli
yhä uusia, sittemmin toteutet-

Ilkka Nykänen
Rautia-kauppiaaksi
Maaninkalainen Ilkka Nykänen (41) ryhtyy luotsaamaan
Äänekosken Rautiaa elokuun
alusta ja Saarijärven Rautia-Kmaataloutta syyskuun alussa.
Timo ja Tarja Patisen Kkauppiasura on 23 vuotta pitkä. Uransa he aloittivat Joutsasta, jossa he toimivat K-rauta-maatalouskauppiaina
10
vuotta. Sieltä tie toi heidät takaisin kotiseudulleen Saarijärvelle, missä he ovat kehittäneet ja kasvattaneet Maatalous- ja rauta Patisesta alueen markkinajohtajan. Tulevaisuudensuunnitelmistaan

Patiset kertovat, että he aikovat ensin huilata ja sitten katsoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Koti heillä säilyy Saarijärvellä.
Ilkka Nykänen on koulutukseltaan agrologi. Hän on suorittanut työn ohessa eMBAtutkinnon ja yritysjuridiikan
sekä kauppaoikeuden opintoja Kuopion avoimessa yliopistossa. Parasta aikaa hän suorittaa K-rauta- ja maatalouskauppiasvalmennusta K-instituutissa. Viimeisimmäksi Ilkka Nykänen työskenteli Atrialla.
IS

Pekka Termonen ja Hannu Harju ovat Kannonkosken luontokohteet-työn takana.

tujakin ideoita.
– Se kasvoi kuin pullataikina. Ensin tuli nettiversioidea,
sitten päätimme tehdä printtiversion ja valokuvapankkikin
keksittiin siinä sivussa. Seuraavaksi voisi tehdä ison kartan,
jossa kaikki kohteet näkyisivät
kunnolla, Harju miettii.
Nettiversiossa
jokaisesta kohteesta on esittelytekstiä, kasvitietoja, kuva, kartta, osassa tarinaa ja historiaakin. Versioon on myös kerätty linkkejä ja vinkkejä sopiviin
tietolähteisiin. Luontokohteiden tekstiosuus sisältää kaikki
jollain tavalla retkeilijälle soveliaat kohteet kunnan alueella mukaan lukien muun muassa patikoijien reitistöverkostoon (maakuntauraan) tukeutuvat yöpymispaikat. Tutustumista tukee laajahko kuvapankki, jossa on kuvia kaikista kohteista eri vuodenaikoina
kuvattuina.
– Luontokohdeverkosto
on ikään kuin tarjotin, jolta luontosuuntautuneet asiakkaat saavat poimia mieleisensä kohteet ja itselleen sopivimmat vaihtoehdot. Yhdellä
kämmenen kokoisella alueella kartassa voi olla parhaimmillaan jopa 15 kohdetta. Tiedostoista on siis helppo kerätä vaikkapa useamman päiväkäyntikohteen eväsretki, Harju ehdottaa.
Pitkälti nettiversiota vastaa-

