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Kunnanvaltuusto ei halua
pakolaisia Kyyjärvelle

n internetsivulta.

muille patikoijille

kohteeseen ympäri pitäjää.
van sisältöinen tulostusversio
laadittiin Kannonkosken kirjastolla henkilökohtaisesti asioiville.
– Myös kouluille printataan
versio, jota he voivat käyttää
hyväksi tunneillaan tai retkillään, Pekka Termonen sanoo.

Myös yleinen taloustilanne
aiheutti huolta.
– Tässä taloustilanteessa riski on liian suuri. Palataan asiaan, kun vuoden 2010 tilinpäätös on tehty, ehdotti Lasse Kainu.
Valtuustoa mietitytti myös
se, miten toisenlaisesta kulttuurista tulevat kotoutuisivat
Kyyjärvelle.
– Onko kokemuksia, miten
pieniin kuntiin on kotiuduttu,
Jaana Honkanen kyseli.
Pakolaisiin positiivisemmin
suhtautuneet perustelivat kantaansa inhimillisillä seikoilla ja sillä, että Kyyjärvelle todellakin tarvitaan lisää väkeä.
Kunnassa syntyy tällä hetkellä noin 10 lasta vuodessa ja
muutamien vuosien kuluttua
esimerkiksi yläkoulun olemassaolo on vaakalaudalla.
– Jos tämä valtuusto ei ota
riskiä, niin on hyvin mahdollista, että tämä on Kyyjärven
viimeinen valtuusto, Jouni
Saukko totesi.
– Avoimia kysymyksiä on,
mutta on muistettava, että
näillä ihmisillä on todellinen
hätä, Jari Lautanen sanoi.
Äänestystuloksen selvittyä
Ossi Tamminen jätti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän
mielipiteen.

– En koe, että voin olla vastuussa päätöksestä, joka suoraan heikentää kunnan palvelutasoa, Tamminen sanoi.
Kokouksen jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Maija Uusisalo kertoi olevansa todella pettynyt äänestystulokseen.
– Olisin toivonut, että Kyyjärvellä riittäisi kansalaisrohkeutta. Kuntalaisilta tullut palaute on ollut pääosin myönteistä, Uusisalo sanoi.
Ajatuksen isä kunnanjohtaja Muukkonen tyytyi toteamaan, että tehdyn päätöksen
takana on pysyttävä. Nyt on
vain keksittävä uusia keinoja Kyyjärven väestörakenteen
kehityksen muuttamiseksi.
Pakolaisten
vastaanottoa
vastustivat Jaana Honkanen,
Jouko Huumarkangas, Lasse Kainu, Tapani Lampila, Tapio Niskala, Juha Peltola, Mauri Pölkki, Tapio Salama ja Kauno Viiru. Myönteisellä kannalla olivat Johanna Humalajoki, Lauri Lahtinen, Jari Lautanen, Rauno Paananen, Jouni
Saukko, Ossi Tamminen, Raimo Tamminen sekä Maija Uusisalo.
Piia Saarenketo

Hallituksen esityksessä
ambulanssit menossa
Karstulaan ja Saarijärvelle

Lihasvoimaa ja
hevosvoimaa
Maisemapaikat sijaitsevat ympäri Kannonkosken kuntaa,
sekä valtion, puutavarayhtiön
että yksityisten alueilla. Kohdeverkostossa on esillä niin,
kivi-, kasvi- kuin vesikuntaakin. Eläimiäkin saattaa retkillä nähdä. Tarkoituksena ei
kuitenkaan ole ollut suurten
ihmismassojen ohjaaminen
luontokohteisiin, mitään Porin Yyteriä ei Harjun mukaan
mistään kohteesta olla tekemässä.
Kohteita ei ole erikoisemmin viitoitettu, vaan jokainen on oman kartanlukutaitonsa varassa ja onnensa nojassa. Nettiversion kattavat tiedot sekä kuvat ja kartat auttavat kyllä jokaisen retkeilijän
varmasti perille.
– Se on polun pitäjän vastuu
pitää reitit kunnossa. Me emme ole polun pitäjiä, joten me
ei olla vastuussa enää mistään.
Jos ei osaa, ei kannata lähteä.
Sääntö numero yksihän kuuluu, että älä lähde yksin metsään, ota kaveri mukaan, joka eksyy vielä paremmin kuin
sinä, Harju sanoo pilke silmäkulmassa.
Luontokohteita on kahdentasoisia: valikoimasta löytyy
niin pienkohteita kuin laajempia NATURA-alueitakin. Myös
alueella olevat maakuntaura ja luontopolut on osoitettu. Kohteisiin pääsy on jaettu
kolmeen tasoon; helppoihin
tienvarsikohteisiin, hieman
patikointia vaativiin kohtalaisiin kohteisiin ja laita-alueilla sijaitseviin hankaliin kohteisiin.

Kunnanhallituksen pakolaismyönteinen kanta muuttui
valtuuston kokouksessa kielteiseksi Kyyjärvellä lauantaina. Aiheesta käydyn keskustelun aikana Kauno Viiru teki Tapio Niskalan kannattamana esityksen, joka vastusti kunnanhallituksen esitystä vastata TE-Keskuksen kysymykseen pakolaisten vastaanotosta myönteisesti. Pitkää
keskustelua seuranneessa äänestyksessä ei-kanta voitti äänin 9–8.
Keskustelun aikana kiintiöpakolaisryhmän vastaanottoa
vastustettiin muun muassa taloudellisilla syillä. Juha Peltola totesi tutkineensa asiaa
ja esitti, että valtion myöntämät korvaukset pakolaisia vastaanottaville kunnille eivät riitä kattamaan kustannuksia.
– Korvaukset ovat pysyneet
samana vuodesta 1993, ne eivät vastaa nykyisiä kustannuksia, Peltola selvitti.
Kunnanjohtaja
Matti
Muukkonen totesi Suomen
hallituksen tehneen esityksen
korvausten nostosta 50 prosentilla.
– Lisäksi tulevat muut, kotouttamis- ja toimeentulolakiin perustuvat korvaukset,
Muukkonen sanoi.

– Kumikenkäturisteille riittävät läheiset paikat, jonne autolla pääsee kohtuullisen helposti, Harju sanoo.
Lihasvoimalla eli ratsastamalla, melomalla, pyöräilemällä, hiihtämällä tai patikoimalla ei sitten pääsekään
enää niin helposti kohteisiin.
Asiakkaille ei Harjun mukaan
ole kuitenkaan tärkeintä tietää luontokohteen kaikki nippelitiedot. Tärkeintä hänen
mukaansa on kohteen löytäminen, kokeminen ja tunteminen.
Luetteloa tehdessään miehet ovat käyneet kuvaamassa joissakin paikoissa useammankin kerran, joskus jopa
kolmekin kertaa. Paikat ovat
siis hyvin tiedossa, ja maantieto hallussa. Molemmat ovat
löytäneet kohteista mieleisensä. Pekka Termonen mainitsee
lempipaikakseen Isolähteenpuron.
– Omat lempipaikkani ovat
Hilmonkoski kasvitieteellisesti ja Rakennuslampi lepotieteellisesti, mökkihöperöksi itseään kuvaileva Hannu Harju
sanoo.

Kohteiden ja koko
verkoston tulevaisuus
Harju ja Termonen kysyivät
työnsä aikana maanomistaji-

en kantaa kohteisiin. Kohteiden tulevaisuus tuntuu hyvin
turvatulta joko olomuodon,
suorien suojelupäätöksien tai
maanomistajien suojelutahdon takia.
– Esimerkiksi erämaakohteet löytyvät kunnan itä- ja
kaakkoisosista, yleensä valtion eli toisin sanoen Metsähallituksen mailta, joissa niillä on mahdollisuuksia säilyä
edelleenkin erämaina, toisin
kuin esimerkiksi puutavarayhtiöiden mailla. Vesistöjen rannat ovat suojeltuja rantakaavan ansiosta, mikä kieltää rakentamisen ja hakkuut tietyltä etäisyydeltä rannasta, Harju kertoo.
Vaikka työ aivan pian tuleekin päätökseensä, eivät miehet
lopeta hommaa kokonaan. He
hakevat ja etsivät edelleen erikoisuuksia uusiksi kohteiksi.
– Tähän juttuun jää tietyllä
tavalla jumiin. Jos lisää kohteita tulee, niin ne laitetaan ehkä
listaan. Itsellänikin on tietynlainen lista kohteista, jotka pitäisi vielä laittaa mukaan, Harju sanoo.
– Me ei pystytä parempaan
tällä kertaa, Hannu Harju toteaa hymyillen.
Anniina Pajunen

Saarikan yhtymähallitus esittää ensi keskiviikkona kokoontuvalle yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän alueen sairaankuljetuspalvelut järjestetään hankkimalla toimintaalueelle neljä ambulanssia ja
niistä kaksi sijoitetaan Karstulaan ja kaksi Saarijärvelle.
Työntekijöiden osaaminen

varmistuu siten, että jokaisessa ambulanssissa toimivista
työpareista vähintään toisella tulee olla suoritettuna hoitotason testi ja toisella vähintään perustason testi. Saarikka
määrittelee hankinnan yhteydessä yksiköille asetettavat tarkemmat ambulanssien hoitoja varustelutasoa sekä valmius-

aikoja koskevat vaatimukset
Yhtymähallituksessa Risto
Piispanen esitti Maija Hintikan kannattamana, että yksi neljästä ambulanssista sijoitetaan Kivijärvelle. Alkuperäinen esitys jäi kuitenkin voimaan äänin 7–2.
Ilkka Salonen

Keski-Suomen
metsätaitomestaruus
taas Kyyjärvelle
Keski-Suomen metsänomistajien metsätaitomestaruus ratkottiin tiistaina Saarijärvellä.
Lanneveden Sampolassa järjestettyyn kilpailuun osallistui
noin sata metsänomistajaa.
Joukkuemestaruuden
vei
jälleen kerran Kyyjärven metsänhoitoyhdistyksen joukkue.
Voittojoukkueessa kilpailivat
Miika Oikari, Juhani Vertanen ja Kalervo Huttunen. Joukkuemestaruus tuli tasaisuudella, sillä kolmikko
valtasi kilpailussa sijat 7.–9.
Miesten sarjan mestariksi taitoili Jussi Palo metsän-

hoitoyhdistys Keski-Suomesta.
Naisten sarjassa parhaat pisteet sai Saini Jääskeläinen
Päijänteen metsänhoitoyhdistyksestä. Nuorten sarjan voitti
Jani Rantanen.
Maakunnan metsätaitokilpailun järjesti Keski-Suomen
metsäkeskus.
Sarjojen kolme parasta:
Joukkueet: 1) Mhy Kyyjärvi
1: Oikari Miika, Vertanen Juhani, Huttunen Kalervo 496
pist. 2) Mhy Metso 2: Saavalainen Päivi, Varvikko Hannu,
Pihl Tuomo 492 pist. 3) Mhy
Päijänne 1:Jääskeläinen Saini,

Nieminen Jouko, Säynätmäki
Juhani 487 pist.
Miehet: 1) Palo Jussi 178
pist. (Mhy Keski-Suomi) 2) Oikari Matti 175 pist. (Mhy Kyyjärvi) 3) Kallio Juha 174 pist.
(Mhy Karstula).
Naiset:
1) Jääskeläinen Saini 166
pist. (Mhy Päijänne) 2) Saavalainen Päivi 161 pist. (Mhy
Metso) 3) Oikari Sinivuokko
160 pist. (Mhy Kyyjärvi).
Nuoret: 1) Rantanen Jani
134 pist. 2) Hurskainen Katri
124 pist. (Mhy Keski-Suomi /
Kannonkoski)

