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KAUHAVAN KAUPUNKI
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Puheenjohtajalta
Komia kesä
Kauhavalla

T

änä vuonna olemme jo ehtineet nauttia kunnon talvesta. Toukokuun alku on
puolestaan näyttänyt sään puolesta kevään parhaita puolia. Jopa hellerajaa on
hätyytelty. Pihoja laitetaan kesäkuntoon,
ja peltotyöt ovat käynnissä eri puolilla Kauhavaa
kovalla vauhdilla. Toivotaan, että lämpöä ja aurinkoa riittää myös varsinaisille kesäkuukausille. Monille matkailukohteillemme ja tapahtumille säällä
on suuri merkitys. Toivotaan, että säänhaltija on
tänä vuonna suosiollinen.
Kauhava tunnetaan nimenä valtakunnallisesti
varsin hyvin. Tunnettavuuden taustalla ovat vahva pohjalainen identiteetti, Kauhavalle sijoitetut
suomalaiset elokuvat sekä kova tekemisen meininki. Perinteistämme voidaan ammentaa kerta
toisensa jälkeen uusia ideoita ajan hengessä tähän
päivään. Kokonaan uuttakin syntyy koko ajan.
Kesä tuo kaupunkiimme runsaasti matkailijoita.
Kauhava on kehittynyt viimeisten vuosien aikana
vetovoimaiseksi matkailukaupungiksi, joka on
täynnä mielenkiintoisia tapahtumia. On perinteisiä markkinoita, kulttuurikohteita sekä suuria
moottori- ja hevosurheilutapahtumia. Vahvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa löytyy joka kaupunginosasta. Käydään kannustamassa omiamme.
Kesällä kaupungissamme poikkeaa moni alueelta maailmalle lähtenyt tai heidän jälkeläisensä.
Oma lapsuudenkoti ja tietoisuus juurista tuo heidät kotikonnuille kerta toisensa jälkeen. Kaukaisimmat vieraat tulevat kaupunkiin tänäkin vuonna Amerikoista ja Australiasta asti. Tervetuloa käymään kotona.
Kauhavan kaupungin tapahtumista saa lisätietoa kaupungin kotisivuilla olevasta
tapahtumakalenterista ja tästä
lehdestä.
Viihdytään yhdessä
Kauhavan komiassa kesässä!
Janne Sankelo
Kauhavan
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja

Uudet viranhaltijat
esittäytyvät
Kaupungin organisaatio on vahvistunut vuoden
mittaan uusilla osaajilla. Esittelemme heistä kolme.

A

ntti Hakola (43)
tuli
helmikuun
alussa Kauhavalle tekniseksi johtajaksi Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta. Hän
toimi siellä vesihuoltoryhmän
päällikkönä.
Kaukaisen täyskaimansa,
1700-luvun
kirkonrakentaja Antti Hakolan hän tietää
”tosi kaukaiseksi sukulaisekseen”.
– Lapsena se oli ainaisena
teemana. Minut leimattiin kirkonrakentajaksi.
Hakola on koulutukseltaan
FM geologi. Ohessa hän teki
poikkitieteellistä
tutkintoa
myös insinööriopintojen parissa.
– Siitä olisin voinut tehdä
diplomityönkin, mutta helpompaa oli vain ottaa maisterin tutkinto ja lähteä töihin.
Tähänastisen työuransa aikana Hakola on tehnyt pääasiassa suunnittelu-, laadunvalvonta- ja konsulttitöitä. Niissä
hän on ollut paljon yhteistyössä kuntien kanssa. Niin myös
ely-keskuksessa, jossa sai toimia enimmäkseen geotekniikan parissa.
Ennen Kauhavalle tuloaan
Hakola oli oman toimensa
ohessa kaksi vuotta ely-keskuksen valmiuspäällikkö.
– Se oli yksi parhaista työkokemuksistani, hän toteaa.
Maria Annala vaihtoi toukokuun alussa rakennusalan
urakoitsijan yrittäjyyden kaupungin rakennustarkastajan
virkaan. Hänelle ehti kertyä
12 vuotta yrittäjänä. Viimeiseksi isommaksi kohteeksi
jää asuinkerrostalo Pihkahovi Härmän kuntokeskuksen

Kauhavan uusi tekninen johtaja Antti Hakola on lähtöisin Alahärmän Hakolan kylästä ja asuu
siellä edelleen. Hän aloitti virassaan kuluvan vuoden helmikuun alussa.
vierelle.
Vaikka yritys RiMaria jää
vielä olemaan, sen toiminta
tulee käytännössä laskemaan
minimiin. Annalalla on edelleen oikeus ottaa rakennusalan suunnittelutöitä Kauhavan
ulkopuolelta, mutta käytännössä hän aikoo välttää niitä
mahdollisimman pitkälle.
Ison muutoksen taustalla
oli Annalan mukaan halu saada elämään myös niin sanottua omaa aikaa.
– Yrittäjän työpäivät tahtovat venyä aika pitkiksi.
Annala on toinen kaupungin
rakennustarkastajista.
Hän toimii myös ympäristötoimen esimiehenä.
Virkamiehenä Maria Annala arvioi olevansa helposti
lähestyttävä. Sellainen, jolta

tohtii kysyä neuvoja.
Myös
rakennustyömaille hän uskoo voivansa antaa
paljon.
– Tiedän tasan tarkkaan,
mikä se todellisuus siellä on,
hän tuumaa.
Heikki Hurrila on aloittanut
vuoden alusta yritysasiamiehen kaksivuotisessa pestissä.
Alahärmäläislähtöinen Heikki
Hurrila on toiminut maakunnassa erilaisissa kehittämistehtävissä kymmeniä vuosia.
Miehen oman työuran juuret
ovat teollisuudessa, jossa hän
työskenteli alkujaan Lillbackan konepajan palveluksessa.
– Tunnen alueen yritykset
ja asiakkaat. Ihan alusta ei tarvitse lähteä liikkeelle. Työssä
auttaa vahva rahoituksen ja

kehittämistoiminnan tuntemus alueella. Ely-keskus ja TEtoimisto ovat ennestään tuttuja kumppaneita, hän kertoo.
Hurrilan mukaan Kauhavan alueen vahvuus ovat hyvät
alihankintaketjut ja verkostot.
– Niitä halutaan nyt entisestään vahvistaa.
Yritysasiamiehen tehtäviin
kuuluvat elinkeinotoimen yrityspalvelut ja -neuvonta aloittaville ja toimiville yrityksille,
yritysten välisen yhteistyön
edistäminen, kasvuyrittäjyyden tukeminen, uusien yritysten ja investointien sijoittumisessa avustaminen, kasvuyritysten toiminnan tukeminen
sekä erilaisten kokeilujen toteuttaminen kauhavalaisten
yritysten toimintaympäristön
parantamiseksi.

Tuu jo kotia henkii
kotiseuturakkautta

T

uu jo kotia on Kauhavan
kaupungin vuonna 2016
aloittama markkinointikampanja, jonka tavoitteena
on houkutella paluumuuttajia Kauhavalle. Kohteena ovat
vuosina 1985-2011 Kauhavalla
asuneet, tällä hetkellä 25-50
-vuotiaat henkilöt. Paljon huomiota herättänyt kampanja on
tunteisiin vetoava ja kotiseuturakkautta painottava.
Kampanjassa on käytetty
monenlaisia toimenpiteitä,
muun muassa kohderyhmälle on lähetetty yli 7 000 Tuu
jo kotia -postikorttia muutamaan otteeseen.
Eri puolilla Suomea on tehty vuosittain markkinointia
innovatiivisesti. Esimerkiksi
Tuu jo kotia -videoita on esitetty Etelä-Suomessa Finnkinon elokuvateattereissa ennen elokuvan alkua. Viimeisin
suuri kampanja tehtiin viime

syksynä, jolloin Tuu jo kotia
-markkinointiin yhdistettiin
Kauhavan avoimia työpaikkoja mainostava Tule töihin
Kauhavalle -kampanja.
Tämä kampanja kohdistettiin korkean työttömyyden
alueille Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, KaakkoisSuomessa ja Pohjois-Karjalassa.
Kampanja on saanut paljon
palautetta ja enimmäkseen
palaute on ollut positiivista.
Tuujokotia.fi -sivustolta löytyy muuttajan luurin numero.
Kysyä voi mitä vain mieltä askarruttavaa Kauhavalle muuttoon liittyen. Puhelimeen vastaavat kehityskeskuksen työntekijät. Kampanjan budjetti on
vuosittain noin 20 000 euroa.
Petra Karhula
viestintä- ja markkinointikoordinaattori

Rakennustarkastajana aloittaneen Maria Annalan viimeiseksi isommaksi urakointikohteeksi jää Härmän kuntokeskuksen vierelle kesällä valmistuva kerrostalo Pihkahovi.

Yritysasiamies Heikki Hurrila tuntee Kauhavan alueen yritykset varsin hyvin jo aiemmista työtehtävistään.

Strategia viitoittaa
kaupungin kehittämistä
Uusi kaupunkistrategia Kauhava – Pohjanmaan sydän on hyväksytty kaupunginvaltuustossa viime
vuoden lopussa. Uudistustyö toteutettiin henkilöstöä, valtuutettuja, asukkaita ja sidosryhmiä
osallistavana prosessina. Käytännön työstä vastasi kaupungin johtoryhmä.

U

udistus perustuu
arvioon kunnan
nyk y t i l a n t e e s t a
sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.
Kuntien rooli on muuttumassa, kun vastuu sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä sekä yritys-, työllisyys- ja maataloussekä lomituspalveluista siirtyy
perustettaville maakunnille
vuoden 2020 alusta.
Strategian ytimenä on visio
Kauhavasta koko Pohjanmaan
sydämenä. Kauhava sijaitsee
Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan keskiössä, jonka myötä
haastamme suuremmat kaupungit logistisella sijainnilla,

väljällä ja joustavalla asumisella, laadukkaammilla lasten
ja perheiden palveluilla sekä
yli oman tarpeen pursuavalla
työpaikkatarjonnalla.
Käytännön toteutus tapahtuu kolmen päämäärän kautta: palvelut ja ympäristö, elinvoima ja yrittäjyys sekä talous
ja henkilöstö.
Pyrimme tarjoamaan Suomen parhaan toimintaympäristön yrityksille, olemaan
Suomen paras kuntatyönantaja ja saavuttamaan sitä kautta
kasvavan joukon ylpeästi kauhavalaisia.
Strategiassa on määritelty
myös kriittisiä menestystekijöitä, joissa tulee onnistua.
Strategiakaudella tulee onnistua voimien kokoamisessa, mikä tarkoittaa esimerkiksi

yhteishengen vahvistamista ja
asukkaiden aktivointia oman
asuin- ja elinympäristön kehittämiseen.
Meidän
tulee asettaa lapset,
nuoret
ja
perheet ykköseksi,
menestyä
kuntalaisten
terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä, palveluverkon
kuntoon
laittamisessa sekä perheiden pysymisessä ja muutossa Kauhavalle.
Meidän on pystyttävä yllä-

pitämään yrittäjyysmyönteistä ja kilpailukykyistä yritysten
toimintaympäristöä ja pärjättävä nykyisten työpaikkojen säilyttämisessä,
uusien työpaikkojen
saamisessa
sekä
tulevaisuuden
osaajien
rekry toinneissa.
Kaiken tämän keskellä on noudatettava myös
tiukkaa budjettikuria ja toteutettava viisaita investointeja, jotta kuntalaisten hyvinvointiin on varaa

tulevaisuudessakin.
Tavoitteet on asetettu koviksi, joten tämä paperi ei
jää mappeihin pölyttymään.
Toimia onkin lähdetty toteuttamaan erillisillä kärkihankkeilla, joiden vastuuhenkilöiksi on nimetty johtoryhmän
edustajia yhdessä osaavan ja
ammattitaitoisen henkilöstön
kanssa.
Tällaisia hankkeita ovat
esimerkiksi toimenpideohjelma veto- ja pitovoiman
parantamiseksi, hyvinvointikeskus, kouluverkko, hankintaosaamisen parantaminen,
vt 19:n alueen kehittäminen
Alahärmässä, moderni kaupunkikeskusta, palvelu- ja
matkailualan työpaikat sekä
asuinympäristön viihtyisyysohjelma.

Tarkoitus on tehdä konkreettisia asioita ja selvittää
esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen tuntuva alentaminen.
Toimenpiteiden tähtäin on
vuodessa 2025. Perusolettamukset toimintaympäristön
osalta, päämäärät, menestystekijät ja kärkihankkeet tarkistetaan valtuustokausittain ja
hankkeiden toteumista seurataan vuosittain.
Väkiluvun kehitys, työllisyysaste, työpaikkojen määrä, taseen ylijäämä, henkilöstön sairauspoissaolot ja kaupungin imagon kehittyminen
mittaavat lopulta, kuinka toteutuksessa pärjäsimme.
Mahdollisuudet siihen on.
Juha-Martti Kuoppala
kehitysjohtaja

Markki Oy:n toimitusjohtaja Niko Suokko:

”Kehityksen pyörät ovat
pyörimässä koko ajan”
Pihapiirin tuotteista tunnettu kortesjärveläisyritys hakee kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Y

rityksen tuotevalikoima on laaja:
Markki Oy on tunnettu erityisesti pihapiirin tuotteista,
mutta myös kattoturva- ja sadevesijärjestelmistä. Alihankintavalmistuksena yritys tekee putkentaivutusta, ohutlevyjen leikkausta ja taivutusta.
Yritys on toiminut jo vuodesta
1957 ja samalla paikalla Kortesjärven Ollinkankaalla toimintaa on ollut vuodesta 1978.
– Valmistamme Kortesjärvellä kotimaisia tuotteita, jotka kestävät pohjoisissa sääolosuhteissa. Satsaamme laatuun
ja ympäristöystävällisyyteen,
tiivistää Markki Oy:n toimitusjohtaja, 43-vuotias, Lapualta
kotoisin oleva Niko Suokko.

Hän on aloittanut toimitusjohtajana yrityksessä viime
vuoden toukokuussa.
Yrityksellä on 19 työntekijää ja liikevaihto on tällä hetkellä kolme miljoonaa euroa.
Valtaosa liikevaihdosta kertyy
pihapiirin tuotteista, kuten
pyykinkuivaustelineistä, leikkipaikkojen keinuista, roskaastioista, sekä penkeistä ja
pöydistä.
– Kattoturvatuotteista ja
sadevesijärjestelmistä kertyy
toinen 45 prosenttia liikevaihdosta, näitä tuotteita ovat esimerkiksi lumiesteet, seinätikkaat, sekä turva-, sivu- ja poistumistikkaat.
– Tuotteitamme menee julkisiin rakennuskohteisiin, kuten kouluille, päiväkoteihin,

Markin toimitusjohtaja Niko Suokko esittelee uutta, kierrätysmuovilankusta valmistettua SC-pöytä-penkkisarjaa.

Markin kattoturvaa lähdössä maailmalle.

kerrostaloihin ja palvelutaloihin sekä viheralueille puistoihin, leikkipuistoihin, parkkialueille ja hautausmaille, mutta myös yksityistalouksiin,
Niko Suokko kertoo.
Yrityksen asiakkaita ovat
kaikki isot keskusliikkeet, kuten Kesko, SOK ja Stark.
– Meillä on selkeä tavoite:
yrityksen toiminta kasvaa
jatkossa. Pyrimme kannattavaan kasvuun ja kansainvälisyyteen sekä etsimme vaativia globaaleja asiakkuuksia,
Suokko linjaa.
– Toki pyrimme palvelemaan laajasti asiakaskun-

Tuotannon esimies Jaakko Ojanperä robottiohjelmointipaneelin kimpussa.

taamme, hän jatkaa.
Viennin osuus Markin liikevaihdosta on tällä hetkellä 22
prosenttia. Vientimaita ovat
esimerkiksi Ruotsi ja Viro.
– Olemme talon ja pihapiirin laatumerkki, ja meillä on
tavoite lisätä tunnettavuutta
entisestään. Alalla on kova
kilpailu, mutta pystymmekuitenkin tekemään alan kotimaisten toimijoiden kanssa yhteistyötä saadaksemme
kansallista kilpailuetua, Suokko mainitsee.
Yritys on viime vuosina investoinut mittavasti putkentaivutukseen.

– Putkentaivutuskoneemme mahdollistavat muun
muassa monisäde- ja muuttuvasäteiset taivutukset, rei’itykset sekä putkenpään muotoilun. Meillä on tuotannossa
korkea automaatioaste ja hyödynnämme esimerkiksi robotiikkaa konenäkösovelluksin,
Suokko selittää.
Niko Suokko kertoo johtajana tarkastelevansa kriittisesti yrityksen toimintaa ja
pyrkivänsä kehittämään sitä
jatkuvasti.
– Pyrimme koko ajan parantamaan toimintamme laatua
ja kilpailukykyä LEAN-meto-

Finn-Powerin SGe6-levytyökeskus tehtävää suorittamassa.

dien avulla. Nostamme ja kehitämme automaatioastetta
jatkuvasti, ja laajennamme
ympäristöajattelua kaikessa
toiminnassamme. Ympäristöajattelun huomioimme esimerkiksi koneinvestoinneissa, raaka-ainevalinnoissa ja
pakkausmateriaaleissa, Suokko luettelee.
– Kehityksen pyörä täytyy
pysyä koko ajan pyörimässä.
Kotimarkkinamme ei ole pelkästään Suomi, vaan koko Eurooppa. Meillä on kova usko,
että jatkossa työllistämme lisää työntekijöitä täällä Kauhavalla, Suokko toteaa.

Kauhavan Yrityskiinteistöt on järjestänyt uudet, tarkoitukseen sopivat toimitilat Happowalle Ylihärmän Steelparkiin.

Happowa Oy:ssä tehtiin sukupolvenvaihdos viime vuonna. Pitkän linjan yrittäjä Sauli Holkkola luovutti ohjakset pojalleen,
automaatioinsinööriksi kouluttautuneelle Johannes Holkkolalle (vas.). Hän on yrityksen pääomistaja ja toimitusjohtaja.

Happowan kaikki tuotteet valmistetaan Ylihärmässä.

Happowa sai uudet
tilat kaupungin avulla
Sadonparannustuotteisiin erikoistunut ylihärmäläinen perheyritys tunnetaan Happowa-tuotemerkistä.

P

äätuotteenaan maatalouden hapottimia
valmistava Happowa Oy toimii Ylihärmässä, Kankaan
kylässä. Yritys on perustettu
vuonna 1996.
– Muutimme vuonna 2016
Ylihärmän Steelparkiin, jonne Kauhavan Yrityskiinteistöt
järjesti meille hyvät toimitilat.
Kaupunki teki hyvän työn, ja
hyvät tilat löytyivät hienosti,
kertoo yrityksen myynnistä
ja asiakaspalvelusta vastaava 64-vuotias yrittäjä Sauli
Holkkola.
Yritys siirtyi viime vuonna
hänen pojalleen Johannes
Holkkolalle, joka toimii tällä
hetkellä toimitusjohtajana ja
omistajana.
– Olemme olleet erittäin
tyytyväisiä tiloihin, kehuvat
miehet yhteen ääneen.
– Yrityskiinteistöt huolehtivat hienosti siitä, puuttuuko
tiloista jotakin. Kaikkiin toiveisiimme on vastattu, yrittäjät
mainitsevat.
Happowa Oy:n liikevaihto
on noin 600 000 euroa.
– Toiminta on ollut kasvussa viime vuodet tuoteostojen
ja uusien tuotteiden myötä, Johannes Holkkola kertoo.
Oma Happowa-hapotinmallisto esiteltiin vuonna
2015. Yrityksellä on neljä työntekijää, ja sen markkinaosuus
Suomessa myydyistä hapotin-

Happowan laitteilla on iso markkinaosuus Suomessa.
laitteista on yli 50 prosenttia.
Happowa tähtää yhä enemmän vientiin: tällä hetkellä
viennin osuus yrityksen liikevaihdosta on alle 10 prosenttia. Yhtiö valmistaa myös
nestepeittaimia, alihankintana teollisuuden johdinsarjoja, testauskaapeleita sekä
johdinsarjojen korjauksia ja
päivityksiä.
– Haasteenamme on, että
karjatilat Suomessa vähenevät, mistä syystä markkina
ei kasva. Yritämme vastata
haasteeseen uusilla tuotteilla ja tekniikoilla sekä kehittämällä yrityksemme vientiä,
Johannes ja Sauli Holkkola selvittävät.

Viime vuoden marraskuusta asti yhtiön toimitusjohtajana toiminut 30-vuotias automaatioinsinööri Johannes
Holkkola palasi pääkaupunkiseudulta kotikonnuilleen
muutama vuosi sitten.
– Ylihärmässä on tekemisen meininki. Paluu kotiseudulle oli mielessäni pitkään.
Kaipasin omatoimista tekemistä ja sitä, että pääsen totetuttamaan työssä itseäni, Johannes Holkkola kertoo.
– Kaupungit ovat liian
täynnä ihmisiä. Ne ovat mielenkiintoisia, mutta sieltä on
hyvä tulla aina pois, hän tuumaa.
– Olen ollut toiminnassa

Yrityksen päätuote on oma Happowa-nimeä kantava hapotinmallisto.
pitkään mukana sivustaseuraajana ja töissä opintojen
ohessa. Toki lisähaasteita toimintaan on tullut myös uusien
tilojen myötä, hän mainitsee.
Happowan varsinainen sesonki on touko-, kesä-, heinä-,
ja elokuussa.
– Yritämme valmistautua
kauteen, jolloin annamme
asiakkaillemme taustatukea
ja toimitamme esimerkiksi
varaosia. Rehuntekoaikaan

yritämme palvella 24/7 mahdollisimman hyvin. Olemme
saaneet paljon kiitosta viljelijöiltä palvelumme laadusta,
miehet toteavat.
Sauli Holkkola on toiminut
Ylihärmässä jo 40 vuotta yrittäjänä, ensin turkistarhauksen parissa ja sittemmin Happowa Oy:ssä.
– Ylihärmässä on ollut aina
erittäin yrittäjämyönteinen
ilmapiiri. Erityisesti rahoitus-

laitoksille pitää antaa kiitosta. Ne ovat suhtautuneet hyvin positiivisesti yrittäjyyteen.
Tämä näkyi selkeästi esimerkiksi 90-luvun lamavuosina,
hän kiittää.
Sauli Holkkola on vielä mukana yrityksen toiminnassa.
– Yritän pikkuhiljaa irtautua. Luotan ja uskon kovasti,
että Johannes luotsaa yritystä
jatkossa hyvin eteenpäin, Sauli Holkkola sanoo.

Kauhavan monitoimitalo on arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:n suunnittelema.

Tältä näytti monitoimitalon työmaalla 14. toukokuuta.

Kauhavan monitoimitalon
työmaa on käynnissä
24. huhtikuuta 2018 oli Kauhavalla historiallinen päivä. Silloin allekirjoitettiin pitkään suunnitellun
monitoimitalon urakkasopimukset. Työt aloitettiin samoin tein paalutustöillä ja massanvaihdoilla.
KAUHAVAN MONITOIMITALO:
©© Kauhavan monitoimitalon maanrakennustyöt alkoivat
huhtikuun (4/2018) lopussa heti urakkasopimusten allekirjoitusten jälkeen. Ensimmäisinä töinä monitoimitalon perustukseen juntattiin 15-metrisiä betonipaaluja. Rakennusurakoitsijana toimii urakkakilpailun voittanut Lujatalo Oy.
©© Koulukeskukseen siirtyvät opiskelemaan syksyllä 2020
perustettavan yhtenäiskoulun oppilaat ja Kauhavan lukiolaiset. Rakennukseen tulee tilat myös Härmänmaan musiikkiopistolle, Järvilakeuden kansalaisopistolle, liikunnan harrastajille sekä monille harrastepiireille. Kaikki rakennuksen tilat
ovat muunneltavia monikäyttötiloja.
©© 250-paikkaiseen auditorioon tulee kokoon menevä
teleskooppikatsomo. Tila on suunniteltu erilaisiin toimintoihin
sopivaksi, ja siellä pidetään tulevaisuudessa muun muassa
ylioppilaskirjoitukset.
©© Vuoden 2020 syksyllä uudessa koulussa on määrä aloittaa
763 oppilasta. Koulu varustellaan ja kalustetaan kesän aikana.
©© Rakennuttamistoimikunta on kuullut työssään laajasti
tulevia käyttäjäryhmiä ja hakenut ideoita myös tekemällä
tutustumisretkiä moniin Suomen uusiin kouluihin.
©© Rakennuksen energiatehokkuus on A-luokkaa. Katolle
tulee aurinkosähköpaneeleita. Rakennus tehdään Kuivaketju10- ja Tervetalo-ohjeistusten mukaisesti.
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Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio (vas.) ja Lujatalon edustajat, aluejohtaja Heimo Hantula, aluepäällikkö Matti Ylihärsilä sekä työpäällikkö Vesa Väliniemi, allekirjoittivat monitoimitalon pääurakkasopimuksen kaupungintalolla pidetyssä
allekirjoitustilaisuudessa. Rakennusurakan hinta on 12 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus valitsi urakoiden tekijät 12.3.2018.

Pohjoisen Etelä-Pohjanmaan uusi hyvinvointikeskus

K

auhavan kaupunki selvitti syksyllä 2017 konsulttiyhtiö Talent Vectian kanssa uuden sote-keskuksen toteuttamisvaihtoehtoja.
Selvitys valmistui lokakuussa 2017 ja siinä on perusteltu, miksi on ensiarvoisen
tärkeää turvata täydet perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen palvelut Kauhavalla
myös 2020-luvulla. Kyseessä
on noin 600 työpaikkaa ja 40
miljoonan euron verotulojen
kohdennus.
Kaupunginvaltuusto päätti
13.11.2017 jatkaa selvitystyötä. Kevään aikana on tutkittu
tilatarvetta, toteutustapaa ja

rahoitusta. Tarkoitus on uudistaa julkisten terveys-palvelujen tuottaminen. Siinä huomioidaan kunnossa olevat
julkiset sote-kiinteistöt sekä
yksityiset palvelut ja tilat. Hyvinvointikeskuksen rahoittaa
ja rakennuttaa sijoittaja eikä
se tule kaupungin taseeseen.
Toiminnallinen hankesuunnitelma (rahoitus, rakennuttaminen ja palvelujen tuottaminen) tuodaan valtuuston
hyväksyttäväksi viimeistään
syyskuussa 2018, jolloin on
tiedossa maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö.
Uudessa keskuksessa palvelujen tuottajina toimivat

maakunnan liikelaitos ja yksityiset yritykset. Investointi on
suuruudeltaan yli viisi miljoonaa euroa, joten se tarvitsee
valtioneuvoston investointiluvan. Uusi hyvinvointikeskus
korvaa kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella kuusi terveyskeskusta, joista viisi on
teknisen elinkaarensa päässä.
Tekninen hankesuunnitelma tehdään vuoden 2018 aikana, ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2019.
Se olisi valmis 1.1.2021 mennessä, jolloin sote-keskukset
aloittavat toimintansa.
Markku Lumio
kaupunginjohtaja

”Rakennuksen
investointi kuoletetaan yritykseltä
saatavana pääomavuokrana 20 vuoden aikana.”
-HANNU RISTANIEMI

Härkis Oy:n uudet tuotantotilat rakennuttaa Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy. Toimitusjohtaja Hannu Ristaniemen viereiselle tontille valmistuu Härkis Halli helmikuussa 2019.

Härkiksen uusi tehdas on
10 miljoonan investointi
Uudet tuotantotilat rakennuttaa Kauhavan kaupunki. Valmista on määrä olla helmikuussa 2019.

K

auhavan Yrityskiinteistöt Oy rakennuttaa Härkis Oy:lle
uudet
toimitilat
Kauhavalle Domretor Oy:n viereen Leipomonkujalle.
Investoinnin kokonaisarvo
nousee noin kymmeneen miljoonaan euroon, joka jakautuu puoliksi Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n ja Härkis Oy:n
välillä. Härkis Oy:n omistajat

ovat Verso Food Oy ja Domretor Oy:n pääomistaja Åsa
Alanko.
Kauhavan Yrityskiinteistöt
Oy on Kauhavan kaupungin
sataprosenttisesti omistama
tytäryhtiö. Kauhavalle rakennettavasta tehtaasta tulee härkäpapuvalmiste Härkiksen
tuotannon keskus, joka tuo
alueelle yrityksen arvion mukaisesti ensi vaiheessa vähintään noin 20 uutta työpaikkaa.

– Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy rakennuttaa uuden
yrityksen käyttöön Kauhavalle tuotantolaitoksen. Härkis
Oy hankkii tiloihin tuotantolaitteistot ja henkilöstön, ja he
hoitavat itse laitoksen ylläpidon, selventää Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi.
Rakennuksen kerrosala tulee olemaan 4.154 m2 ja tilavuus 53.400 m3. Sisäkorkeus

Härkiksen uuden tuotantolaitoksen julkisivuksi tulee peltielementti.

hallissa tulee olemaan 12,2
metriä ja ulkokorkeus 15,9
metriä, listaa Ristaniemi.
– Rakennus tulee olemaan
korkea sen vuoksi, että sisälle pitää mahtua tuotannossa
käytettävä
myllytekniikka,
jonka tilantarve on 25 metriä
pituutta, 17 metriä leveyttä ja
12 metriä korkeutta. Jouduimme hakemaan tuotantolaitokselle tämän vuoksi poikkeusluvan, sillä aiemmasta lento-

kenttätoiminnasta johtuen
kaavoituksessa rakennuksen
korkeus oli aiemmin rajattu
12 metriin, selittää Ristaniemi.
Rakennuksen
luonnossuunnittelun on tehnyt Wasaplan Oy ja rakennuslupa
on myönntetty 11. huhtikuuta
tänä vuonna.
– Rakentaminen alkaa toukokuussa 2018, ja rakennus
valmistuu helmikuussa 2019.
Toukokuun 2. päivä urakka-

sopimus allekirjoitettiin YITTalo Oy:n kanssa, ja urakkahinta on 5,4 miljoonaa euroa,
kertoo Ristaniemi.
Rakennusinvestointi
on
Kauhavan
Yrityskiinteistöt
Oy:n tähän asti suurin.
– Rakennuksen investointi
kuoletetaan yritykseltä saatavana pääomavuokrana 20
vuoden aikana, toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi selventää.

Wasaplan Oy:n hankesuunnitteluvaiheessa laatimat Härkishallin 3d-luonnoskuvat näyttävät
tältä. Rakennuksesta tulee noin 60 senttiä kuvan mallirakennusta matalampi.

Metsäkulman päiväkotiin tulee lisää 42
päivähoitopaikkaa

A

lahärmän Metsäkulman päiväkotiin saadaan ensi
syksynä lisää päivähoitopaikkoja
42 lapselle. Aiemmin päiväkoti on voinut tarjota päivähoitopaikan 60 lapselle.
– Laajennuksen on tarkoitus valmistua syyskuun lopussa. Silloin päiväkoti saa lisää
kaksi osastoa, yhteisiä tiloja
ja varastotiloja, kertoo Metsäkulman päiväkodin johtaja
Riitta Lehtinen.
Päiväkodin laajennuksen
jälkeen Voltin päiväkoti siirtyy Alahärmän keskustaan
Metsäkulman päiväkodin yhteyteen.
– Toiveenani on, että Metsäkulman päiväkodin hyvä
yhteishenki ja kodinomaisuus
säilyvät jatkossakin, Lehtinen
toivoo.

Yöhoito on
aivan uutta

Ensi syksynä Metsäkulman
päiväkotiin tulee uutena mahdollisuutena myös yöhoito.
Tämä on kokonaan uutta Alahärmässä. Johtaja Riitta Lehtinen kertoo, ettö yöhoidon
vaatimat tekijät on otettu rakentamisessa huomioon.
– Kaikki on sujunut rakennusvaiheen haasteista huolimatta hyvin ja yhteistyö rakentajan kanssa on toiminut
hienosti. Suunnitelmat ja toteutus näyttävät hyviltä ja toimivilta. Myös henkilökunnan

Metsäkulman päiväkodin johtaja Riitta Lehtinen odottaa uuden laajennuksen valmistumista. Laajennusosa on valmis käyttöön tulevana syksynä.
toiveita ja ohjeita on kuunneltu, iloitsee Lehtinen.
– Esimerkiksi toive, että lähimetsä säilyy, otettiin huomioon. Suunnittelija on kuunnellut hyvin toiveita ja näke-

myksiä, Lehtinen kehuu.
– Lapset ovat rakennusvaiheen aikana olleet kovasti kiinnostuneita. Kovasti on
kurkittu, mitä rakennusmiehet tekevät, hymyilee Lehti-

nen.
Kohde valmistuu syys-lokakuun vaihteessa 2018. Laajennuksen kerrosala on 570 km2
ja tilavuus 3090 m3. Vanhan
ja uuden osan kerrosala ovat

yhteensä 1265 km2 ja tilavuus
6060 m3. Pääurakoitsijana
toimii Rakennusliike Hernesniemi Oy.
– Laajennuksen kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa

euroa, kertoo Kauhavan kaupungin rakennuttamispäällikkö Jorma Ylirinne. Urakkaan sisältyvät arkkitehdin
suunnittelemat laadukkaat ja
turvalliset pihaleikkivälineet.

Lasten gallup: Mitä toivot Kauhavan kaupungilta?
Leikkimielisen kyselyn vastaajina toimivat Metsäkulman päiväkodin lapset.

Aleksi Torvinen, (5 v.), Alahärmän kirkonkylä:
– Harrastan urheilua ja toivoisin, että Kauhavalla urheilumahdollisuudet olisivat hyvät.
Minulle on tärkeätä, että urheilukenttä on hyvässä kunnossa ja urheiluvälineet ovat hyvät.
Toivon, että saan käydä jatkossakin urheilukoulua, Aleksi Torvinen sanoo.

Niklas Kettula, (5 v.), Alahärmän kirkonkylä:
– Tykkään luistella, ja jäähalli on minulle tärkeä. Jääkiekkokoulu on hyvä.
– Toivoisin, että uimapaikkoja olisi lisää, ja
että ne olisivat hyvässä kunnossa, Niklas Kettula esittää.

Julius Pukkila, (6 v.), Alahärmän kirkonkylä:
– Pelaan jalkapalloa ja tykkään pyöräillä. Olisi hyvä, että Kauhavalla olisi turvallista.
– Minulle olisi tärkeätä se, että tiet olisivat
hyvässä kunnossa ja turvallisia, Julius Pukkila
tuumailee.

Siru Siekkinen, (6 v.), Pelkkala:
– Minusta on kivaa piirtää ja värittää kuvia.
Päiväkoti on minulle tärkeä.
– Olen menossa Voltin eskariin. Toivottavasti siellä on kivaa ja hyvä olla, Siru Siekkinen
pohtii.

Matti ja Sanna Torvinen perheineen ovat paluumuuttajia. Alahärmässä heitä houkuttelivat tutut kotikonnut ja moniin isoihin kaupunkeihin verrattuna leppoisampi tunnelma.

”Härmään oli helppo palata”
Torvisen perhe on asettunut Alahärmään, mistä he
hakivat ennen kaikkea rauhallista ympäristöä lapsille.

Y

lihärmästä kotoisin oleva Sanna
Torvinen (36) ja
Alahärmässä yläasteen
käynyt
Matti Torvinen (39) päättivät
muuttaa takaisin kotiseudulleen. He rakensivat Alahärmän keskustan läheisyyteen uuden, oman tuvan.
– Tärkein syy siihen,
että halusimme takaisin kotiseudulle, oli se,
että lapset alkoivat tulla
kouluikään ja halusimme,
että he käyvät koulun täällä, sanovat Torviset yhdessä.
– Alahärmä on perheellemme parempi vaihtoehto kuin
iso kaupunki, toteaa myyntiedustajana toimiva Matti Torvinen.
Torviset ovat asuneet muun
muassa Vaasassa ja Oulussa.
Alahärmään he palasivat asuttuaan sitä ennen 10 vuotta Seinäjoella. Perheessä on kolme
lasta: 7-vuotias ekaluokkalainen Säde ja 5-vuotias Aleksi
ja 2-vuotias Juho, jotka käyvät Metsäkulman päiväkodissa päivähoidossa.
– On mukavaa, kun lapset
pääsevät hieman vartuttuaan

kulkemaan yksin pyörällä ja
kävellen kouluun. Seinäjoella
se olisi ollut hankalampaa ja
turvattomampaa, sanoo Matti
Torvinen.

– Alahärmän keskustasta
löytyvät kuitenkin ihan kaikki
tarvittavat palvelut – ja ne ovat
lähempänä kuin Seinäjoella,
iloitsee Sanna Torvinen.
Torviset ostivat tontin Kauhavan kaupungilta.
– Olemme todella tyytyväisiä talomme sijaintiin. Kaupungin kanssa kaikki toimi rakentamisvaiheessa oikein hy-

vin, Matti Torvinen mainitsee.
Lapset ovat saaneet myös
mukavasti kavereita lähinaapureista. Metsäkulman päiväkoti on aivan lähellä.
– Olemme tykänneet päiväkodin henkilökunnasta, ja
myös lapset ovat viihtyneet siellä. Lapsilla on ollut hyvin kavereita tässä
lähellä, ja naapureista
tulee kavereita pihaan
hakemaan lapsia leikkimään, kertoo Sanna Torvinen tyytyväisenä.
Sannan äiti asuu Ylihärmässä ja Matin molemmat
vanhemmat Alahärmässä.
– Joitakin lapsuuden ja
nuoruuden kavereita asuu
yhä täällä Härmässä, ja osahan on tulossa nyt pikkuhiljaa takaisin, naurahtaa Sanna
Torvinen.
– Työ oli yksi tekijä takaisinmuuttoon, samoin kuin sukulaiset ja ystävät, mutta suurin
syy oli kuitenkin lasten koulunkäynti, Torviset jatkavat.
– Toivoisimme, että terveyspalvelut säilyisivät Alahärmässä. Täällä on hyvät
neuvolapalvelut, ja olisi hyvä,
jos lääkäripalvelujakin oli-

Torvisen perheen lapset Aleksi, Juho ja Säde ovat jo saaneet Alahärmästä kavereita.
si tarjolla jatkossa, toivoo laboratoriohoitajana Härmänmaalla ja Seinäjoella työskentelevä Sanna Torvinen.
– Lasten kanssa on helpompi käydä terveysasemal-

la lähellä kuin lähteä vaikkapa
Kauhavalle, hän jatkaa.
- Härmään oli helppoa palata. Tämä on meidän kotiseutuamme ja tunnemme nämä
seudut, Torviset kertovat.

– Täällä ei ole niin hektistä
kuin isoissa kaupungeissa. On
leppoinen tunnelma ja vähän
rauhallisempi elämänrytmi,
he mainitsevat tyytyväisinä.

Y-Kino sijaitsee Kanta-Kauhavalla Suomen Yrittäjäopiston
kiinteistössä.

Y-Kinon yrittäjä Ilkka Peura on hankkinut saliin kotisohvia paremmat, mukavan leveät ja pehmeät penkit.

Magnum-elokuvateatteri löytyy Alahärmän PowerParkin
alueelta Palace-hallista.

Elokuvissa käynti on
suosittua ajanvietettä
Suoratoistoiltoja, paikan päällä livenä näyttelijöitä ja ohjaajia, huikeita 5D-elämyksiä,
töitä nuorille - kaikkea tätä ja paljon muuta tarjoavat paikkakunnan kaksi vireää elokuvateatteria.

K

auhavalla
toimii
kaksi elokuvateatteria:
Kauhavan
keskustassa Y-Kino
ja Alahärmässä PowerParkin yhteydessä Magnum-elokuvateatteri.
Elokuvissakäyntejä paikkakunnalla kertyy vuodessa
yhteensä 20 000. Niistä Y-Kinon osuus on noin 15 000 ja
Magnumin osuus noin 5 000
käyntiä.
Y-Kinossa on vuosittain
600 – 800 näytöstä ja Magnum-elokuvateatterissa noin
350.

Paikallisuus
vetoaa

Satu-Maria Keskinen ja Teemu Heikkilä esittelevät Alahärmässä sijaitsevan Magnum-elokuvateatterin mukavia istuimia. Elokuvateatterin erikoisuutena ovat 5D-ominaisuudet.

Y-Kinon yrittäjä Ilkka Peuran
mukaan Kauhavalla elokuvan
suosioon vaikuttaa paljon, jos
siinä on mukana jotakin paikallisuutta.
– Suosituin elokuva kautta
aikojen meillä on ollut Härmäelokuva. Myös Järvilakeuden
kansalaisopiston
tuottama
Muistoseurat nousi kolmanneksi katsotuimmaksi lähelle
Tuntematonta sotilasta. Muistoseurat ohitti muun muassa
Luokkakokous-elokuvan, kertoo Y-Kinoa vuodesta 2009
asti luotsannut Peura.
Hän vastaa Y-Kinon ohjelmistosta sekä mainonnasta.
– Olen koko ajan työllistänyt elokuvateatteritoiminnassa paikallisia nuoria. He toimi-

vat yksin työvuoronsa aikana
vahtimestareina, siivoojina,
kokkeina, koneenkäyttäjinä
sekä kassalla, Ilkka Peura selvittää.
Y-Kino aloitti suomalaisissa
elokuvateattereissa uuden toimintamuodon striimaamalla
ennakko- ja muita näytöksiä
elokuvateattereihin ympäri
Suomen.
Illoissa paikalla on esimerkiksi elokuvan ohjaaja
ja näyttelijöitä, joilta yleisö
voi kysyä elokuvan teosta
ja siihen liittyvistä asioista.
Streaming-tapahtumia
on
ollut muun muassa Ikitie- ja
Guardian Angel -elokuvien
yhteydessä.
– Soittivat elokuvien levittäjäyhtiö Nordisk Filmistä ja kysyivät, tehdäänkö streamingtapahtumia lisää. Sellainen
pidettiin 15.5. Suomen hauskin mies -elokuvaan liittyen.
Mukana oli elokuvaohjaaja
Heikki Kujanpää, jonka isä
on kotoisin Ylihärmästä.
Y-Kinossa asiakaspaikkoja
on sata, joista 36 on sohvapaikkoja. Salissa on panostettu mukavuuteen:
– Kuulin tutkimustuloksesta, jonka mukaan elokuvateatterit kilpailevat kotisohvan kanssa. Sain idean tehdä
elokuvateatteriini paremmat
sohvat kuin ihmisillä on kotona. Kauhavalainen Unico Oy
valmisti sohvat, ja ne ovat ol-

leet erittäin suosittuja, kehuu
Peura.

Erikoisuutena
5D-ominaisuudet

Alahärmän PowerParkissa toimivan Magnum-elokuvateatterin toiminnasta vastaavat
kenttävastaava Satu-Maria
Keskinen ja Teemu Heikkilä.
– Meillä erikoisuutena ovat
5D-ominaisuuksilla varustetut elokuvat. Kyseessä ovat
3D-elokuvat, joissa neljäs D on
eteen, taakse, ylös ja alas liikkuvat penkit ja viides D savu,
vesi ja ilma, luettelee Satu-Maria Keskinen.
Magnum-elokuvateatterissa asiakaspaikkoja 138, joista
48 paikkaa on varustettu 5Dominaisuuksilla.
– 5D-näytöksiä on kesäaikaan nonstop-esityksinä, jotka kestävät 4 – 13 minuuttia,
jatkaa Keskinen.
– Uutena palveluna tarjoamme tänä kesänä myös iltanäytöksiä. Joka päivä on tarjolla yksi tai kaksi pitkää elokuvaa kello 19:n jälkeen, kertoo
Heikkilä.
– Talviaikoina järjestämme
näytöksiä tavallisesti viikonloppuisin, mutta vaikkapa
hiihtolomilla myös viikolla,
hän jatkaa.
Molemmissa elokuvateattereissa on mahdollista toteuttaa myös yksityisnäytöksiä.

Hyviä löytöjä
ja mukavaa
meininkiä
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Käsityöntekijöiden kaupungista löytyy
eri puolilta aluetta kaikkiaan viisi kirpputoria.
Kirpparille voi poiketa vaikka vain kahville.

I

tselle tarpeeton, toiselle
aarre.
Kauhavan alueen kirpputoreista kahdessa on
asiakkaiden vuokrapöytiä: Kauhavan Vallesmannin
kauppakeskuksessa toimivassa Kirpputori Aarrekammiossa ja Alahärmässä toimivassa
Isoo-Kirppiksessä.
Aarrekammion ja IsooKirppiksen lisäksi Kauhavan
alueella on kolme seurakuntien ylläpitämää kirpputoria,
jotka toimivat lähetys- ja diakoniatyön hyväksi.
Kirpputoreilla
käydään
monesta syystä. Yhdelle ovat
tärkeitä ympäristötietoisuus,
vastuullisuus ja järkevä ku-

luttaminen, toiselle se, että
saa itselle tarpeettomat tavarat lähelle kiertoon ja hyötykäyttöön.
Kirpputorit tarjoavat myös
mukavaa ajanvietettä ja mahdollisuuden tavata samanhenkisiä ihmisiä.
Monessa niistä löytyy myös
uutta tavaraa, ja löytöjen lomassa voi olla aikaa istua virkistävälle kahvikupilliselle ja
vaihtaa kuulumisia tuttujen
kanssa tai tehdä vapaaehtoistyötä.
1. Kirpputori Aarrekammio
Kauhava
hh 70 vuokrapöytää
hh Pieni kahvio

hh Sirpan laukkuliike
hh KauppakeskusVallesmannissa Kauhavan keskustassa.
2. Kirpputori Isoo-Kirppis
Alahärmä
hh 80 vuokrapöytää
hh Myös uutta tavaraa
hh Prosenttimyynnillä isompaa tavaraa ja kalusteita
hh Lapuan Pesulan noutopalvelu
hh Pieni kahvio
hh Isoorinki 2, Alahärmä.

hh Vaatteita, astioita, kirjoja,
ynnä muuta tarpeellista
hh Myös uusia käsitöitä
hh Pieni kahvio
hh Mistä löytyy: Kirkkotie 13,
Kauhava.

3. Kauhavan alueseurakunnan Kirpputori-kahvila Toiska
hh Toiminta lähetys- ja diakoniatyön hyväksi

4. Ylihärmän kappeliseurakunnan kirpputori
hh Toiminta lähetystyön hyväksi
hh Tarjolla on vaatteita, as-

2

Kirpputori Isoo-Kirppis Alahärmä sijaitsee entisen Voltin Pyörä- ja koneliikkeen tiloissa.

4

Kirpputori-kahvila Toiskassa Kauhavan Kirkkotiellä voi poiketa myös kupposelle kuumaa.

Kirpputori Aarrekammmio löytyy Kanta-Kauhavalta Vallesmannin kauppakeskuksesta.
Siellä on 70 vuokrapöytää, pieni kahvio ja ohessa Sirpan laukkuliike.
tioita, kirjoja ja muuta hyödyllistä kodin tarpeistoa
hh Myös uusia käsitöitä
myynnissä, kirpputorilta voi
ostaa myös lahjakortteja
hh Sijaitsee Ylihärmän seurakuntatalon vieressä, osoitteessa Päämajantie 31, Ylihärmä.
5. Lähetyskirpputori
Kauhava

hh Kauhavan Helluntaiseurakunnan ylläpitämä
hh Toiminta lähetystyön ja
Kauhavalla tehtävän lapsi- ja
nuorisotyön tukemiseen
hh Myynnissä esimerkiksi
vaatteita, astioita, kalusteita,
kodinkoneita, kirjoja ja urheiluvälineitä
hh Myös uusia käsitöitä
hh Löytyy osoitteesta Kauppatie 117, Kauhava.
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Ylihärmän kappeliseurakunnan kirpputori sijaitsee seurakuntatalon vieressä.

5

Kauhavan Helluntaiseurakunta pitää lähetyskirpputoria Kauhavan Kauppatien varressa.

”Ruotsista ja Venäjältä
lisäkasvua matkailuun”
E-P:n Matkailu Oy:n projektipäällikkö Arja Kortesluoma katsoi pöytien ympärillä istuvia matkailualan
yrittäjiä ja totesi, että Kansainvälistymiskuntoon-yritysryhmähankkeen väki oli ollut ahkerana.

K

uusi yritystä ovat
saaneet hankkeessa koulutusta, kehittäneet toimintaansa ja löytäneet
toisensa, elleivät ole olleet yhteyksissä jo aiemmin.
Mukana ovat olleet LomaRantala Kortesjärveltä. Laiskan Kartano ja Jääskän Loma
Oy Alahärmästä, Maatilamatkailu Peräkangas Lapualta
sekä Lappajärveltä Pito- ja
ohjelmapalvelu Kokkitupa ja
Rahkaranta ja Kipinäkodan
luonto- ja elämyspalvelut.
Kuinka tärkeänä pidät hanketta alueen matkailun tulevaisuudelle, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n projektipäällikkö Arja Kortesluoma?
– Alalla toimivien kannattaa avata itsensä entistä enemmän näkemään toimintaansa
kansainvälisin silmin, ja siinä
tämä hanke on auttanut mukana olevia yrittäjiä.
Hankkeen hallinnoinnin
hoitaa Kauhavan kaupunki.
– Siitä kiitos Kauhavalle,
hankkeille kun ei aina tahdo
löytyä hallinnoijaa. Avustusta saimme Aisaparin kautta,
Kortesluoma kertoi.
Myös Kauhavan viestintäja markkinointikoordinaattori Petra Karhula on tyytyväinen yhteistyöhön.
– Huomaa, että yhteistyö
sujuu heillä hyvin ja yrittäjät hoitavat hyvin hommansa
myös minulle päin. Tehtäviini kuuluu hankkeen byrokratia laskuineen.
Karhulan mielestä on ”valtavan hienoa, että yrittäjät
ovat lähteneet kimpassa kehittämään toimintaansa”.
– Kaupunkimme on kiinnostunut
matkailuelinkeinoista, ja seuraamme myös,
miten koko maakuntamme
ja Pohjanmaa tässä asiassa

kehittyvät. Eihän matkailija
mieti, minkä maakunnan alueella hän liikkuu. Teemme yhteistyötä E-P:n Matkailu Oy:n
kanssa myös Lakeudelle-perhematkailukampanjassa, siinä suuntaudumme lähinnä
Ruotsin-markkinointiin.
Karhula on kaupungin matkailualan yhteyshenkilö.
– Matkailu liittyy kiinteästi kaupungin markkinointiin,
tämä sopii hyvin työhöni.
Miltä tilanne Kauhavalla
näyttää?
– Matkailijoita tulee lisää
kaupunkiimme, eikä ihme,
sillä yrittäjät kehittävät aktiivisesti kaikkea uutta. Näin vetovoimamme kasvaa. Toivon,
että lisää yrittäjiä rohkaistuisi
hakemaan yhteistyökumppaneita ja kehittämään yhdessä
toimintaansa.

Kv-yöpymiset ovat
lisääntyneet Kauhavalla

Arja Kortesluoma luonnehti lisää Kauhava-matkailua.
– Ulkomaalaisten yöpymiset Kauhavalla lisääntyivät 15
prosenttia vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna.
Ruotsalaisten yöpymisten kasvu oli nelisen prosenttia viime
vuonna.
– Kauhavalla on vetovoimaa sekä koti- että ulkomailla,
ja yrittäjät tekevät yhteistyötä.
Erityisesti läheltä, kuten Ruotsista ja Venäjältä, on saatavilla lisäkasvua kohdealueille
suunnatun yhteismarkkinoinnin avulla.
Entä koko maakunta?
– Tämän vuoden tammihelmikuussa oli vähän yli
kymmenen prosentin kasvu
kaikissa yöpymisissä ja kuuden prosentin kasvu kv-yöpymisissä. Vuosina 2016 - 2017
ruotsalaisten osuus kasvoi
melkein 27 prosenttia pää-

Kauhavan kaupungin viestintä- ja markkinointikoordinaattori Petra Karhula on hoitanut yritysryhmähankkeen hallinnointia.
Hänen vieressään Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n projektipäällikkö Arja Kortesluoma sekä alahärmäläiset yrittäjät Päivi
Hautala Jääskän Loma Oy:stä ja Marja-Liisa Lahti Laiskan Kartanosta.
asiassa PowerParkin, Kauhavan kaupungin markkinoinnin ja Lakeudelle -kampanjan
ansiosta.
Mitä parannettavaa on?
– Maakunnassa osalta matkailuyrityksien nettisivuilta
puuttuvat kieliversiot, olisi
hyvä olla edes englanniksi tarjolla olevat palvelut. Kannustan menemään mukaan globaaleihin kanaviin, se ei vaadi
rahaa vaan aikaa. Esimerkiksi tripadvisor.com, booking.

com ja visitfinland.com ovat
Suomen näyteikkuna maailmalle, projektipäällikkö vastasi ja jatkoi:
– Maaseutumatkailuseminaarissa käytettiin ilmaisua
globaalisti lokaali, se on avain
kansainväliseen matkailuun.
Etelä-Pohjanmaa on maailman suomalaisin maakunta, siitä kannattaa kyllä ottaa
kaikki hyöty irti.
Laiskan Kartanon yrittäjä Marja-Liisa Lahti kertoi,

mitä hankkeessa on tehty yhteisesti.
– Suunnittelimme yhteisesitteen suomeksi ja englanniksi. Muutakin yhteismarkkinointia on tulossa. Osallistuimme myös opinto- ja
verkostoitumisseminaariin
Asikkalassa.
Jääskän Loman yrittäjä Päivi Hautala kertoi, että lisäksi
jokainen yrittäjä teetti kotisivuilleen kieliversioita ja uusi
muutenkin sivujaan.

– Teimme muutakin kansainvälistä materiaalia, esimerkiksi meillä on nyt mökkikohtaiset takankäyttöohjeet
englanniksi.
Entä mitä Loma-Rantala on
hyötynyt hankkeesta?
– Kieliversioiden lisäksi
meitä on autettu tripadvisormatkailusivuston tietojen luomisessa. Olemme myös saaneet uusia yhteyksiä lähiseudun yrityksiin, yrittäjät Teija
ja Lasse Kari sanoivat.

Härmien Kehittämisyhdistys
avustaa hankkeiden maailmassa

H

ärmien Kehittämisyhdistys ry:llä on meneillään ensi syksyyn ulottuva
YYA-Leader-projekti,
jossa se avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä hankemaailmassa.
– Yhdistykset ja yritykset
ovat aktivoituneet hyvin hankeasioissa: hakemuksia on
tehty ja aihioita on olemassa,
kertoo vuonna 2014 perustetun Härmien Kehittämisyhdistys ry:n puheenjohtaja Juha
Kärnä.
– Perustimme Härmien Kehittämisyhdistyksen vuonna

2014, kun näimme, että alueelliselle kehittämiselle on tarpeita ja yritysten ja ihmisten
asioita pitää edistää. Tuomme
esille kehittämisajatuksia ja
koordinoimme yritysten, yhdistysten ja ihmisten yhteistä
toimintaa, Kärnä toteaa.
– Pidimme toukokuussa tilaisuuden, jossa pyrimme aktivoimaan yksityisiä ihmisiä
vuokraamaan vapaita tiloja,
kuten huoneita ja mummonmökkejä tapahtumien majoitustiloiksi, puheenjohtaja
mainitsee ja jatkaa:

– Tilaisuudessa toimme
muun muassa esille, mitä tapahtumia meillä täällä Kauhavalla on, mitä palveluja tänne
tulevat vieraat tarvitsevat, ja
yritimme selvittää mahdollista majoituskapasiteettia ja majoitusmahdollisuuksia sekä
kehittää majoitustarjonnan
lisäämistä.
Härmien Kehittämisyhdistys ry:n läheinen yhteistyökumppani on Kauhavan kaupungin Kehityskeskus.
– Härmien Kehittämisyhdistys ry on ollut hyvä yh-

teistyökumppani alueen kehittämisessä.
Yksittäisten
virkamiesten käsiparit jäävät
kehittämistyössä nopeasti vähäisiksi, ja on erinomainen
asia, että kaupungista löytyy
vapaaehtoista kehittämisaktiivisuutta. Kaupunki rohkaisee
tällaiseen toimintaan esimerkiksi kuntarahoitusosuuksien
avulla. Härmien Kehittämisyhdistys ry:llä on hanketoiminnasta hienoja näyttöjä,
toteaa Kauhavan kaupungin
kehitysjohtaja Juha-Martti
Kuoppala.

Härmien Kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Juha Kärnä
patistaa yhdistyksiä ja yrityksiä aktiivisuuteen Leader-rahan hakemisessa.

Jääskän Loman yrittäjä Päivi Hautala (oik.) on ollut tyytyväinen Kesäduuni-mahdollisuuteen ja nuoriin työntekijöihin. Tänä
kesänä Kesäduuni-tuella työskentelee yrityksessä alahärmäläinen kahdeksasluokkalainen Nanna Ek.

Kesäduuni-rahasta hyötyvät
kauhavalaiset nuoret ja yrittäjät
Kesäduuni-tuen turvin kauhavalaiset yritykset ja yhdistykset voivat tarjota
monelle nuorelle kesätyöpaikan. Tuki on suunnattu pääasiassa 15–20-vuotiaille.

E

nsimmäinen kesätyöpaikka säilyy mielessä pitkään.
– Se antaa nuorelle kallisarvoista kokemusta ja lisää luottamusta
omiin työtaitoihin, sanoo Kauhavan kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Margit Kontola.
Kaupunki tarjoaa kauhavalaisille yrityksille ja yhdistyksille Kesäduuni-tukea nuorten
työllistämiseen kesällä.
– Kesäduunin turvin työnantajat voivat tarjota nuorelle
sen tärkeän ensimmäisen työpaikan ja edistää näin työnsaantia myöhemminkin, hän
jatkaa.
Alahärmäläinen 14-vuotias
Nanna Ek on saanut Kesäduuni-paikan Päivi Hautalan luotsaaman Jääskän Loman kesätyöntekijänä.
– Hyvältä tuntuu tulla töihin, ja on kivaa, että saa tienata omaa rahaa. Myös työkokemuksen saaminen on tärkeätä,
Ek iloitsee.
Työtehtäviä ovat muun
muassa lomahuoneistojen siivous, asiakkaiden vastaanotto
ja päivystys.
– Uskon, että selviydyn niistä hyvin, sillä minulla on jo aiempaa työkokemusta siivoustöistä, nurmikonleikkuusta ja
lasten jumppien ohjaamisesta.
Uskon, että nuorilla on hyvät
mahdollisuudet saada Kauhavalla kesätöitä, jos vain on motivoitunut työn hakemiseen,
Ek jatkaa.

Nanna Ek käy koulua Alahärmän kirkonkylän koulun
8. luokalla.
– Luulisin, että luokkakavereistani alle puolet ovat kesätöissä tänä kesänä. On mielestäni tärkeätä saada omaa
rahaa, ettei elä vain vanhempien rahoilla. Se auttaa meitä
nuoria myös itsenäistymään,
Ek toteaa.

Toukokuusta
elokuuhun

Jääskän Loma on palkannut
nuoria Kesäduuni-tuella myös
aiempina kesinä.
– Meillä on Kesäduuni-tuesta ja nuorista hyviä kokemuksia, ja rahallinen apu on yrittäjälle hyvä. Tuki mahdollistaa sen, että kynnys nuorten
palkkaamiseen on alempana.
Yrityksissä on asioita, joita
nuoret voivat tehdä, ja yrittäjänä pitää miettiä itsekin, että
oma jaksaminen riittää, Hautala kertoo.
Viime kesänä yritys työllisti Kesäduuni-tuella kolme
nuorta.
– Tänä kesänä meillä on
töissä tuella kaksi nuorta ja
sen lisäksi kolme muuta nuorta, Hautala lisää.
Kauhavan kaupungin Kesäduuni-tuki on suunnattu pääasiassa 15–20-vuotiaille. Työllistettäviä nuoria voi olla maksimissaan kolme työllistävää
yritystä kohden.
– Nuorelle maksetaan työehtosopimuksen
mukaista

Kesäduuni

©© On suunnattu pääasiassa
15–20-vuotiaille.
©© Työllistettäviä nuoria voi
olla maksimissaan kolme
työllistävää yritystä kohden.
©© Kesätyötuen toiminta-aika
on toukokuu–elokuu.
©© Kesäduuniin palkattavan
nuoren työsuhde tulee kestää vähintään viikon. Tukea
maksetaan korkeintaan
neljältä viikolta.
©© Kesäduunin aikana nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
©© Tukea maksetaan suhteessa työaikaan. Tukea maksetaan kokoaikaisesta työstä
100 euroa/viikko korkeintaan
neljän viikon ajan. Puolipäivätyöstä tukea maksetaan 50
euroa/viikko.

– Nuori, nyt on aika hakea kesätyöpaikkaa, jos sinulla ei sitä vielä ole, Kauhavan etsivä nuorisotyöntekijä Margit Kontola kannustaa. Kauhavan kaupunki tukee nuoren palkkaamista.
Kesätyöpaikan voi etsiä itse tai sen löytämiseen voi saada apua ja vinkkejä nuorisotoimesta.
palkkaa ja tukea maksetaan
korkeintaan neljältä viikolta,
Kontola kertoo.
Tukea maksetaan kokoaikaisesta työstä 100 euroa viikossa korkeintaan neljä viik-

koa. Puolipäivätyöstä tukea
maksetaan 50 euroa viikolta.
– Tänä keväänä nuoret ja
yrittäjät ovat olleet varhain
liikkeellä, ja Kesäduuni-sopimuksia on syntynyt runsaas-

ti, Kontola iloitsee.
Kesätyötuen aika on toukokuusta elokuuhun.
Margit Kontola kannustaa
myös nuoria aktiivisuuteen
työn haussa:

– Nuori voi itsekin etsiä kesätyöpaikan ja ilmoittautua
kaupungin nuorisotyöntekijälle. Kannattaa olla reippaasti yhteydessä, vielä ehtii hyvin,
Kontola lisää.

Muista kesäajan
aurinkosuoja!

R

unsas elinikäinen UVsäteilyn määrä ja ihon
palaminen, erityisesti
lapsuudessa ja nuoruudessa, lisäävät riskiä sairastua
ihosyöpään.
– UV-säteilyä ei voi aistia ja tuntea iholla. Mitä pidempään on auringossa,
sitä suurempi riski on ihon
palamiseen. Kosmeettinen
solariumrusketus on aina
terveysriski, päivystävä sairaanhoitaja Anu Lehervo
muistuttaa.
Vaikka varjossa UV-säteily voi vähentyä yli 50 prosenttia, ohuen pilven läpi
voi tulla jopa 90 prosenttia
säteilystä.
Pintavedessä uidessa iho
palaa herkästi. Makuuasennossa aurinkoannos on peräti nelinkertainen pystyasentoon verrattuna.

– UV-säteily voimakkainta
kesäaikaan kello 11 – 15. Iho
tulisi suojata vaatteilla, lierihatulla ja aurinkolaseilla,
Lehervo vinkkaa.
UVB- ja UVA-suojan sisältävää aurinkosuojavoidetta
tulee levittää runsaalla kädellä puhtaalle, terveelle
iholle 15–30 minuuttia ennen ulosmenoa. Suojakertoimen tulisi olla keväällä
ja kesällä 30. Voidetta tulisi
lisätä kahden tunnin välein
sekä aina uinnin jälkeen tai
runsaan hikoilun ja pyyhekuivauksen jälkeen.
– Oikein käytettynä aurinkosuojavoiteet estävät
ihon palamisen auringossa,
mutta eivät estä UV-säteilyä
koskaan sataprosenttisesti.
Nauti auringosta kohtuullisesti, se on parasta ehkäisyä, Lehervo toteaa.

Palvelut toimivat
kesälläkin
Aiempien vuosien tapaan Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
supistaa toimintaansa kesän ajaksi. Oheisesta taulukosta
näet hyvinvointiasemien, hammashoitoloiden, perusturvatoimiston, perheneuvolan sekä työ- ja päivätoimintojen
aukioloajat.
Muistathan uusia reseptit ja hakea tarvitsemasi hoitotarvikkeet ajoissa! Sähköisten reseptien uusinta onnistuu
myös apteekissa, puhelimitse sekä Klinik- ja Omakanta-palveluissa.
Sote-keskus ja hyvinvointiasemat (ml. neuvolat)
Kauhava

Avoinna koko kesän

Lappajärvi

Kiinni 2.–29.7.

Evijärvi

Kiinni 2.–29.7.

Kortesjärvi

Kiinni 2.–29.7.

Alahärmä

Kiinni 2.–29.7.

Ylihärmä

Kiinni 2.–29.7.

Hammashoitolat
Kauhava

Avoinna koko kesän

Lappajärvi

Kiinni 16.–29.7.

Evijärvi

Kiinni 2.–29.7.

Kortesjärvi

Kiinni 2.–29.7.

Alahärmä

Kiinni 25.6.–3.8.

Ylihärmä

Kiinni 6.–29.7.

Perusturvatoimisto

Kiinni 9.– 29.7.

Perheneuvola

Kiinni 2.–31.7.

Työ- ja päivätoiminnat:
Alahärmän toimintakeskus Kiinni 25.6.–29.7.
Matinrannan ja Lappajärven toimintakeskukset

Kiinni 2.–31.7.

Sosiaalitoimen kiireellisissä
asioissa ota yhteyttä
Virka-aikana kiireellisissä sosiaalipalveluasioissa ota yhteys
Kauhavan perusturvatoimistoon, puh. (06) 2412 4282. Henkilökohtainen asiointi järjestetään tarvittaessa ajanvarauksella.
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset toimitetaan Kauhavan perusturvatoimistoon osoitteella: Kauhavan perusturvatoimisto, Toimeentulotuki, PL 3,
62201 Kauhava.
Sosiaalipäivystys toimii ympäri vuorokauden numerossa
044 4700 444. Sosiaalipäivystys on tarkoitettu ainoastaan
kriisitilanteisiin.

Terttu Marjamäki (vas.) on tyytyväinen Mäki-Kevarin asukas. Säännöllisesti sisarensa luona vieraileva Helena Luhtanen kiittää
talon henkilökuntaa hyvästä hoivasta.

Runoilija löysi
uuden ilon arkeen
Terttu Marjamäki on asunut reilun vuoden Mäki-Kevarissa
Ylihärmässä. Helena Luhtasen mukaan rakas sisar on tänä aikana
virkistynyt kuin silmissä.

P

ari vuotta sitten
kauhavalaisen Helena
Luhtasen
mieltä painoi huoli.
12 vuotta vanhempi
sisko, Terttu Marjamäki, oli
huonossa kunnossa.
– Tertulla on Parkinsonin
tauti, mikä jo sinänsä vaikeuttaa liikkumista. Kun rivitaloyhtiöön tuli piharemontti,
Terttu ei päässyt koko kesänä
kunnolla ulos. Silloin kunto
romahti, Luhtanen muistelee
toissavuoden tapahtumia.
Marjamäen luona kävivät
kotihoidon hoitajat kolmesti
päivässä.
– Hyviä likkoja olivat, ottivat minun asiaani hoidettavakseen, Marjamäki itse kiittää.
Kotihoidon
käynneistä
huolimatta Marjamäen mieliala laski syksyn ja alkutalven
kuluessa. Tapahtui kaatumisia ja sängystä putoamisia.
– Kerran kaaduin, ja huomasin, etten päässytkään
ylös. Juuri silloin puhelin soi.
En uskonut, että kykenisin mitenkään raahautumaan puhelimen luo, mutta päätin kuitenkin yrittää. Aivan hitaasti
vedin pöytäliinasta, ja niin
luuri putosi ulottuvilleni, Marjamäki kertaa tapahtumia.
Langan toisessa päässä oli
vanha ystävä, hiihtokaveri
nuoruusvuosilta. Tilanteen
kuultuaan hän soitti saman
tien ambulanssin.
Tämä päivä aloitti tapahtu-

masarjan, jonka aikana Marjamäen pärjäämistä kotioloissa
oli arvioitava uudelleen. Kävi
selväksi, ettei asuminen yksin
omassa rivitalohuoneistossa
olisi enää mahdollista, joten
hakemus asumispaikasta pantiin vireille.
Ensimmäinen apu löytyi
vuodeosastolta Ylihärmästä.
Marjamäki kotiutui osastolta,
mutta melko pian tämän jälkeen hänet sijoitettiin Sointulaan, joka on kotihoidon
ryhmäkoti Ylihärmässä. Sointulan huone oli kuitenkin vuorohoitohuone eli tarkoitettu
lyhytaikaiselle hoitojaksolle,
eikä sitä voitu varata Marjamäelle pysyvästi.
Myöhemmin keväällä tehostetun
palveluasumisen
hoitoyksiköstä Mäki-Kevarista
vapautui huone, jonne Marjamäki sai paikan.
– Täällä on niin mukavat
hoitajat ja juttukaveriakin löytyy, Marjamäki toteaa.
Myös sisarensa asioita hoitanut Luhtanen on saanut
huokaista helpotuksesta.
– Täällä on säännölliset
ruokailut, ja lääkkeet tulee
otettua varmasti ajallaan,
kun henkilökunta on paikalla
vuorokauden ympäri. Tertun
muistikin tuntuu palanneen,
ja hän on muutenkin piristynyt valtavasti.
Terttu Marjamäki on kirjoittanut runoja koko aikuisikänsä ja julkaissutkin omakustanteena kolme runokirjaa.

Mäki-Kevarin valoisassa huoneessa seinille on ripustettu
hänen maalaamiaan tauluja.
Huoneen asukkaasta huokuvat tyytyväisyys ja levollisuus.
Palvelupäällikkö
Sari
Kuikka toteaa Marjamäen polun tehostetun palveluasumisen asiakkaaksi olevan varsin
tyypillinen.
–
Asiakkaalle tehdään
aina ensimmäisenä palvelutarpeen arvio ja sen pohjalta
suunnitellaan hänen tarvitsemansa palvelukokonaisuus.
Useimmitenhan ikäihmiset
haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tätä tuemme kotihoidon sekä erilaisten tukipalvelujen avulla, Kuikka vahvistaa.
Pääsääntöisesti asiakkailla
on kaikki kotihoidon palvelut
käytössään ennen siirtymistä
ympärivuorokautisen hoivan
piiriin.
– Jos tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet
täyttyvät, asiakas jää odottamaan vapautuvaa paikkaa.
Asukaspaikat jaetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Paikka
pyritään järjestämään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen käsittelystä, asiakkaan ja läheisten toiveet huomioiden, Kuikka kertoo.
Terttu Marjamäki lausui juttua tehdessä runon Tilannekatsaus. Katso video siitä Kaksineuvoisen Facebook-sivulta.

Fakta

©© Kuntayhtymässä on noin
500 säännöllisen kotihoidon
asiakasta. Henkilökuntaa on
noin 165.
©© Kotihoidon ryhmäkoteja
ovat Sointula Ylihärmässä,
Helmiranta ja Jokiniemi Kanta-Kauhavalla, Harjulakoti
Kortesjärvellä ja Pihlajapirtti
Evijärvellä. Lisäksi kuntayhtymä tarjoaa vastaavaa
palvelua myös Lappajärven
Maijalassa.
©© Kuntayhtymän omissa
tehostetun palveluasumisen yksiköissä on noin 200
vakiasukasta. Henkilökuntaa
on noin 170.
©© Kaksineuvoisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikköjä ovat
Mäki-Kevari ja Artturintupa
Ylihärmässä, Kaupinkoti
Alahärmässä, Matintupa ja
Iltakello Kanta-Kauhavalla,
Tupasvilla Kortesjärvellä,
Kaislahovi Evijärvellä ja Lintukoti Lappajärvellä.
©© Uusia asiakkaita opastavat
ikäihmisten asiakasohjaajat:
puh. 044 483 4530 (Alahärmä ja Ylihärmä), puh. 040
670 2252 (Kanta-Kauhava) ja
puh. 040 160 4515 (Evijärvi,
Kortesjärvi ja Lappajärvi).

Asiakkaan
ääni kuuluviin
Lakimuutokset parantavat kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia.
Toisaalta uudet ohjeet haastavat työntekijää miettimään arjen
toimintoja uudelleen.

K

auhavalainen Esa
Pahkajärvi
kapuaa
tottuneesti
menopelinsä selkään. Pyöräily on
mieluisaa puuhaa. Nyt odotellaan enää lenkkikaveria.
Pahkajärvi asuu Fransunpuistossa, joka on aikuisille
kehitysvammaisille suunnattu tehostetun asumispalvelun yksikkö Kanta-Kauhavalla.
Siellä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
– Esa saisi lähteä lenkille itsekseenkin, mutta kyllä hän
aina pyytää jonkun meistä
työntekijöistä kaveriksi, kertoo Fransunpuiston vastaavana ohjaajana toimiva Satu
Viinamäki.
– Tähän hänellä myös on
täysi oikeus.
Pahkajärvellä halu lenkkeillä ohjaajan tukemana lähtee hänen omasta toiveestaan.
Kaikissa yksiköissä asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Osalle kehitysvammaisista turvallisinta on lähteä talon
ulkopuolelle vain ohjaajan
valvovan silmän alla.
Toissa vuonna uudistettu
kehitysvammalaki määrittelee valvotun liikkumisen yhdeksi rajoitustoimenpiteeksi.
– Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia ja
osallistumismahdollisuuksia,
taustoittaa lappajärveläisen
Joelinkodin vastaava ohjaaja
Mira Karvonen.
– Asiakkaan mielipide saadaan näiden muutosten ansiosta selkeämmin esiin. Se
myös parantaa heidän mahdollisuuksiaan päättää omista asioistaan, hän arvioi.
Uudet toimintaohjeet on
otettu käyttöön myös Kaksineuvoisen vammaispalveluissa. Lakiin kirjattu oikeus
omien päätösten tekoon on
yllättänyt aluksi sekä kehitys-

Osastot yhdistyvät
ja palaavat Kauhavalle

K

ahdella
paikkakunnalla hajautettuna toiminut
vuodeosasto
muuttaa kesäkuun alussa
takaisin Kanta-Kauhavalle.
Kahden ja puolen vuoden
ajan akuuttiosasto on toiminut Lappajärvellä ja niin sanottu kuntoutusosasto Ylihärmässä.
– Malli on ollut hankala.
Potilaille tämä on näkynyt
etenkin ikävinä ja raskaina
siirtymisinä paikkakunnalta toiselle, johtava ylilääkäri
Heidi Ojala pahoittelee.
Kesäkuun alusta alkaen tilanne kuitenkin kohenee, sillä sairaalaosastot yhdistyvät
ja palaavat saman katon alle
Kanta-Kauhavalle. Osaston
tarpeisiin soveltuvat tilat on
remontoitu sote-keskuksen
vieressä sijaitsevan hoitokoti Iltakellon yläkertaan.
– Tilaan tulee 42 vuodepaikkaa. Huoneet ovat yh-

den–kahden hengen huoneita, ja kaikissa on oma vessa.
Tilaan on asennettu happilaitteisto ja hoitajakutsujärjestelmä, Ojala kertoo.
Samalla osaston käytössä
oleva lääkäriresurssi lisääntyy merkittävästi.
– Arkipäivisin aamukierroilla käy kaksi lääkäriä, viikonloppuisin kierroista vastaa päivystävä lääkäri.
Ylihärmässä osasto on
toiminut samoissa tiloissa
hyvinvointiaseman
kanssa. Osastolta vapautuvaan
tilaan on jo osittain muuttanut uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka
on saanut nimekseen Artturintupa.
Lappajärvellä osasto on
niin ikään toiminut samassa kiinteistössä hyvinvointiaseman kanssa. Tälle tilalle
Kaksineuvoisella ei ole jatkosuunnitelmia.

Kotisairaalan toiminta
alkaa kesäkuussa

K
Joillekin kehitysvammaisille on turvallisinta liikkua ulkona ainoastaan valvotusti. Esa Pahkajärvi pyytää pyörälenkille ohjaajan mukaan omasta tahdostaan. Kuvassa vierellä ovat Fransunpuiston vastaava ohjaaja Satu Viinamäki (vas.) ja sosionomiopiskelija Jenna Pölönen.
vammaiset nuoret ja aikuiset itsensä että heidän kotijoukkonsa. Jokainen joutuu
miettimään rooliaan arjessa
ja asioista päättämisessä uudelleen.
– Työntekijöinä emme voi
perusteettomasti rajoittaa esimerkiksi kehitysvammaisen
nuoren elämää, johon kuuluu omien rajojen kokeilemista. Nuorella on oikeus omiin
päätöksiin, myös niihin huonoihin, joista voi ottaa opiksi, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Piia Liinamaa
toteaa.
– Toisaalta meidän on myös

koko ajan arvioitava, voiko
ympäristöstä tai kehitysvammaisen ihmisen toiminnasta
aiheutua sellaista vaaraa, että
sitä tulisi jollain keinoin rajoittaa, Liinamaa kuvaa työntekijöiden tilannetta.
– Aina pyritään mahdollisimman vähään rajoittamiseen, ja tietenkin oleellista
on ennakoida tilanteita, ettei
tarvetta rajoittamiselle tule.
Viinamäki, Karvonen ja Liinamaa korostavat, että kuntayhtymän alueella käytössä on
varsin kevyitä rajoitustoimenpiteitä, kuten sängynlaitoja estämään nukkumisen aikaista

putoamista tai pyörätuolissa
käytettäviä turvavöitä.
– Emme voi perustella rajoitustoimenpidettä sillä, että
ennenkin on tehty näin. Laki
haastaa meidät paitsi arvioimaan omaa toimintaamme
myös käymään uudenlaista
keskustelua asiakkaiden kanssa, Karvonen sanoo.
– Vaikka asiakas soittelisi öisin puheluita, emme voi ottaa
häneltä puhelinta pois. Keskustelemme hänen kanssaan
ja sovimme, että puhelin voi
olla öisin suljettuna kaapissa,
hän havainnollistaa arjessa etsittäviä ratkaisuja.

untayhtymä aloittaa
kotisairaalatoiminnan
kesäkuussa. Kotisairaalassa potilaalle voidaan
antaa sairaalatasoista hoitoa
hänen kotonaan.
– Tyypillinen kotisairaalan asiakas voi olla esimerkiksi keuhkokuumeen tai
ruusun vuoksi suonensisäistä antibioottihoitoa saava henkilö, hoitotyön johtaja
Piia Kujala havainnollistaa.
– Kotisairaalassa voidaan
hoitaa myös potilaita, joilla
on aloitettu uusi lääkitys,
esimerkiksi verenohennuslääkitys, ja jotka sen vuoksi
tarvitsevat seurantaa ja ohjausta.
Kotisairaalassa työskentelee sairaanhoitajia, jotka
toteuttavat lääkärin määräysten mukaisesti potilaan
hoitoa tämän kotona.
Lääkäri arvioi kunkin potilaan tilanteen, soveltuuko
tämän hoito kotisairaalaan.
Kotisairaalan
asiakkaaksi
tullaan lääkärin lähettämänä
suoraan päivystyksestä, lääkärin vastaanotolta tai osaston lääkärin lähettämänä.
Uuden toimintamallin ansiosta potilaille monesti ras-

kaita osastojaksoja voidaan
lyhentää.
– Potilas voidaan kotiuttaa osastolta aiempaa nopeammin, sillä osa hoidosta
voidaan toteuttaa hänen kotonaan kotisairaalan voimin,
Kujala kertoo.
Joissain tapauksissa kotisairaalahoidolla voidaan
jopa välttää osastojakso kokonaan. Jos kuitenkin asiakkaan vointi niin vaatii, kotisairaalasta siirrytään osastohoitoon.
Kujala korostaa, ettei kotisairaala ole mikään automaatti. Potilaan tilanteen
pitää ennen kaikkea soveltua kotisairaalassa hoidettavaksi, mutta hänen tulee
myös itse sitä haluta. Lisäksi asiakkaan on sitouduttava
noudattamaan hoitosuunnitelmaa omalta osaltaan.
– Tämä on varmasti monelle houkutteleva vaihtoehto, koska mieluitenhan ihmiset haluavat toipua oman kodin rauhassa, Kujala toteaa.
– Tämä on myös yksi tapa,
millä laajennamme terveyspalvelujemme valikoimaa ja
parannamme näin ollen palveluamme, hän muistuttaa.

Sähköinen asiointi on ottanut
mukavasti tuulta purjeisiin

K

aksineuvoisen terveyspalveluissa otettiin huhtikuussa käyttöön internetissä toimiva Klinik-palvelu.
Palvelu löytyy kuntayhtymän
verkkosivulta ja sitä voi käyttää vuorokauden ympäri.
Järjestelmän kautta voi tehdä ajanvarauspyynnön, uusia
reseptejä tai tiedustella tutkimustuloksia.
Avosairaanhoidon palveluesimies Marko Seppänen

kertoo, että yhteydenottoja
tulee uuden kanavan kautta
ympäri vuorokauden.
– Erityisen hyvää tässä on
se, että potilas ei ole sidottu
ajanvarausnumeron aukioloaikoihin, hän sanoo.
Myös suun terveydenhuollossa kokemukset ovat olleet
hyviä:
– Palvelu on jo lyhyessä ajassa löytänyt omaa asiakaskuntaa. Klinikin kautta on tehty

peruutuksia ja aikojen siirtoja,
jotka on palvelun kautta helppo hoitaa, johtava hammaslääkäri Riitta Hautala kertoo.
Kuntayhtymän hoitajat ottavat Klinik-palvelun kautta
asioineisiin asiakkaisiin yhteyttä yhden arkipäivän kuluessa soittamalla tai tekstiviestillä.
Uusi asiointikanava tuo
soittamisen rinnalle vaihtoehtoisen tavan ottaa yhteyt-

tä terveyspalveluihin. Tutut
ajanvarausnumerot säilyvät
siis ennallaan, ja niihin voi
soittaa aivan kuten ennenkin.
– Ajanvarausnumeroihimme tulee tuhansia puheluita
kuukaudessa. Toivomme, että
kun osa yhteydenotoista siirtyy internetiin, puhelimeen
vastaavilta hoitajilta vapautuu
aikaa niille, jotka tietokonetta
eivät käytä, Seppänen ja Hautala taustoittavat.

Sairaanhoitaja Jenni Elgland näyttää, miten Kaksineuvoisen uusi sähköinen Klinik-asiointikanava toimii.

Osta itsellesi tai lahjaksi!

KAUHAVA-kuvateos

Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi ja
Ylihärmä yksissä kansissa.
Figen Oy:n tuotantopäällikkö Juha Mäkelä vastaa Ylihärmän karjuaseman toiminnasta.

Figenin karjuasema tuli
Ilmajoelta Ylihärmään
Jälleenmyyjät Kauhavalla:
INFO Kirjakauppa, K-Market Härmä,
K-Supermarket Kauppatie, S-Marketit,
kirjastot sekä Suomen Jääkärimuseo.

Tervetuloa
Elämysten kaupunkiin!
KESÄTAPAHTUMAT 2018
Kauhavalla kesä alkaa jo huhtikuussa ja tapahtumia
onkin lähes joka viikko läpi koko kesän!
Esteratsastuskilpailut 4-taso
Huvikauden avajaiset
Powerpark Sprint suunnistuskilpailut
Tractor Pulling SM-osakilpailu
Summer Cheer Cup SM-tason
cheerleaderien kesäkilpailu
15.–16.6. Kauhavan kesämarkkinat
15.–17.6. Puukkofestivaalit (20 v. juhlavuosi)
22.–23.6. Nordic King raviurheilun suurkilpailu
ja Suomen suurimmat juhannustanssit
24.6.
Perinteiset Juhannusravit
Kauhavan raviradalla
27.6.
Poniravit Kauhavan raviradalla
27.–29.4.
28.4.
5.5.
12.5.
9.–10.6.

KESÄKUU

30.6.–1.7.
29.6.–1.7.
6.–8.7.
7.7.
27.–29.7.

PowerPark JM SM 2018
Kortesjärven Suvipäivät
Härmälääset Häjyylyt
Wanhanajan Lentopäivät
Valtakunnalliset
ratsastuskouluoppilaiden
mestaruuskilpailut

HEINÄKUU

31.7.–5.8. PowerPark Horse Show

ELOKUU

– kaikkien ikäluokkien
SM-esteratsastuskilpailut
3.–5.8.
Ylihärmän Elotryskööt
10.–11.8. Power Truck Show & Rock Night
11.–12.8. Kiihdytysajon SM-osakilpailu
25.8.–26.8. IAME Series Finland Karting
25.8.
Finsumäen markkinat
31.8.–1.9. Kiihdytysajon SM-Finaali
1.9.
Huvikauden päättäjäiset

Lihatalo Snellmanin omistama Figen on ainoa suomalainen alan
yritys, jonka toimintaan kuuluu myös kehitystoiminta eli jalostus.

F

igen Oy on Snellmanin
Lihanjalostus
Oy:n omistama kehitysyhtiö sikatiloille.
Se vastaa Figen-sianjalostusohjelmasta ja tuottaa karjunsiementä. Lisäksi
se välittää jalostusohjelmansa karjuja ja ensikoita suomalaisten porsaantuottajien
ja ulkomaisten asiakkaiden
käyttöön.
– Remontoimme ostamamme tilat Ylihärmän Pakan kylästä. Sikalaan on tehty perusteellinen peruskorjaus, lattiat
on avattu ja kaikki kalusteet on
uusittu, ja lisäksi rakennettiin
laboratorio ja toimistotilat.
Aloitimme toiminnan maalis-

kuun lopussa, ja meillä on täällä 11 työntekijää, kertoo tuotantopäällikkö Juha Mäkelä.
– Tämä oli merkittävä investointi yrityksemme jalostuspuoleen. Ylihärmä valikoitui paikaksi sen vuoksi, että
täällä sikatiheys on pieni ja
sikaloita on vähän, sillä tällä
alalla merkittävä tekijä ovat
erilaiset taudit.

”Toimintamme on
kaiken kattavaa,
ja siihen sisältyy
kehitystyö, siitoseläinvälitys, neuvonta ja karjun
siemenpalvelu.”
– JUHA MÄKELÄ

Asiakkaina
noin 250 sikalaa

Karjuaseman läheisyydessä,
kilometrin päässä, on myös
emakkosikala, joka on Muskeli-isälinjan jalostussikala.
Vastaavan kaltaista karjuasematoimintaa on Suomessa

vain Finnpig Oy:llä, joka on ATuottajat Oy:n ja HKScan Finland Oy:n omistama.
– Kaikki muut ovat meidän
asiakkaitamme, ja asiakkaina

on noin 250 sikalaa. Figen Oy
on Suomessa ainoa alan yritys, jonka toimintaan kuuluu
suomalainen sianjalostus, Mäkelä sanoo.
– Rotujamme ovat Yorkshire ja Maatiainen. Toimintamme on kaiken kattavaa,
ja siihen sisältyy kehitystyö,
siitoseläinvälitys, neuvonta ja
karjun siemenpalvelu.
– Vienti lisääntyy meillä
koko ajan, ja kiinnostus ulkomailla tuotteitamme kohtaan
on kova. Se johtuu terveistä
eläimistä ja terveystilanteesta. Olemme saavuttaneet hyvän rehunkäyttökyvyn ja hyvät kasvu- ja lihakkuusominaisuudet.

Maa- ja turkistalouden uusia
tuotantoalueita on päätetty selvittää

K

auhavan kaupunki on tilannut kartoitus- ja selvitystyön uusista maaja turkistalouden tuotantoalueista.
Selvitystyöhön sisältyy kartoituksen toteuttaminen maaalueista, jotka soveltuvat maa, karja- ja turkistalouden tulevaisuuden tuotantoalueiksi,
sekä tietopaketin laadinta
maatilan tai turkistarhan laajentamista sekä uutta investointia suunnittelevien tueksi.
– Rahavirtana kyseessä
ovat isot summat, sillä maatalouden ja turkistalouden
tulot ovat alueelle kokonaistaloudellisesti merkittävät.

Kauhava haluaa edelleen olla
kansainvälisesti merkittävä
tuotantoalue maa- ja turkistaloudessa, sanoo kaupungin
kehitysjohtaja Juha-Martti
Kuoppala.

Kolmanneksi
suurin kunta

Viime vuosina pelkästään
Kauhavalla maatalouden tulot ovat olleet vajaat 120 miljoonaa euroa vuodessa ja turkistalouden tulot parhaimmillaan 27,5 miljoonaa euroa.
Kauhava on valtakunnallisessa vertailussa maatilojen
kokonaistuloilla
mitattuna
kolmanneksi suurin kunta.

– Maatalouden merkitys on
Kauhavalla suuri. Kauhavalla
on 861 tilaa, joiden lisäksi yhtenä tärkeänä maaseutuelinkeinona alueella toimii turkistalous, jonka tuotannossa
on Kauhavalla 70 tarhaa, toteaa maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi.

Selvitystyötä
yhteistyössä

Kehityskeskus ja maataloustoimi ovat valmistelleet Kauhavan
ympäristöhallinnon
kanssa tulevaisuuden tuotantoalueiden kartoitusta.
Selvityksen on määrä valmistua huhtikuun 2019 lop-

puun mennessä.
Sen tekee Tuliruusu Ympäristöpalvelut Marinex Ab:n
kanssa.
– Selvitystyö rahoitetaan
Kehityskeskuksen
hanketoimintaan ja maataloustoimen neuvontaan- ja hanketoimintaan varatuista määrärahoista.
Kartoituksen
toteuttaminen on Kauhavan
kaupunkistrategian mukainen toimenpide, Juha-Martti
Kuoppala kertoo.
Rahoitukseen selvitettiin
myös Leader-hankerahoituksen mahdollisuutta, mutta se
ei ollut vaihtoehto selvitystyön rahoittamiselle.

