
SIIRA

Kansainvälistä 
kuuluisuutta nauttiva 
presidenttipari ja 
samaan kategoriaan 
luokiteltava Lennu-
koira. Koiraihmisenä 
meikäläistä on aina 
naurattanut tämä 
Lennun ilme.

1 - 2018

Maakuntavaalit 
28 . 1 0 . 2 018

Seurakuntavaalit 
18 . 11 . 2 018

Eduskuntavaalit 
14 . 0 4 . 2 019

SAULISTA TULI SITTEN PRESSA JA HETI EKALLA 
KIERROKSELLA(KIN) 
Hyvin meni vaalit, mutta menköön. Me happy. 

Sauli Niinistö sai eniten ääniä jokaikisessä Suomen kunnassa. Tällaisiin 
lukuihin on totuttu vain Pohjois-Koreassa ja Venäjällä, mutta länsimaisessa 
demokratiassa tämä on erittäin poikkeuksellista. Luoto (Pietarsaaren vieressä) 
oli niinistömäisin kunta, Siellä Sauli sai peräti 84% äänistä. Kuortaneella äänet 
jakautuivat seuraavasti:
Sauli 55,9% (1166)
Matti 15,5% (324)
Paavo 11,9% (249)
Laura 10,1% (210)
Loput ehdokkaat saivat ääniä marginaalisesti.

TULIHAN MEILLE MYÖS PRESIDENTILLISTÄ JÄLKIKASVUA(KIN) 
Potra poika ilmaantui maailmaan ja Suomi on haltioissaan. 

Suomi ja Kuortane siinä mukana pidätteli hengitystään ja iloinen 
perhetapahtuma inkarnoitui pe 2.helmikuuta. Kuortaneen Kokoomus ja 
Kuortaneen Kokoomusnaiset onnittelevat yhdessä presidenttiparia ja uutta 
poikatulokasta.
Nimiehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa 
facebook.com/niinisto

EU-VAALIT 
T O U K O - K E S Ä K U U  
2 0 1 9

http://facebook.com/niinisto
http://facebook.com/niinisto
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VAALISUMA 2018-2019
Vaaleja on tulossa oikein urakalla vuosina 2018 ja 2019. 

Maakuntavaalit pamahtavat ensimmäisenä  
-  28.lokakuuta 2018.  

Kolmen viikon kuluttua vuorossa seurakuntavaalit  
-  18.marraskuuta 2018.  

Viisi kuukautta etiäpäin ja edessä eduskuntavaalit  
-  14.huhtikuuta 2019.  

Muutama viikko ja EU-vaalit  
-  touko-kesäkuussa 2019 (ajankohta ei ole vielä ihan 

varma).  

Jussi Taittonen

Tuleva vaalisuma on kova. Tähän 
alkuun lupaankin laittaa itseni täysin likoon 
yhteisen aatteen puolesta Kuortaneen ja  
koko Vaasan vaalipiirin puolesta. 

Tekemistä riittää ja kilometrejä tulee, 
mutta samalla karttuu tietämys miten 
vaalipiirimme eri osat suunnittelevat ja 
toteuttavat suunnitelmaansa tuleviin 
vaaleihin.

Fiilinki ja tekemisen meininki on 
tapissaan ja olen niin iloinen, että meillä 
Pohjanmaan Kokoomuksella on 
ehdottomasti isolla sydämellä ja sen 
sykkeellä toimiva piirihallitus.

Hieman taustaa tälle lehdykälle. 
Tämä kuortaneen kokoomuksen Siira-
lehtemme on varmaankin 20 vuotta vanha 
juttu, joka putkahtaa esille yleensä noin 
kerran vuodessa ja vaalien aikana 

useamminkin. Otamme kantaa paikallisiin 
asioihin ja kerromme oman 
näkemyksemme.

Tähän lehteen saimme kirjoittajiksi lähes 
kaikki valtuutettumme (yksi oli karannut 
HongKongiin business-matkalle) ja muita 
aktiivi-Kuortane-kokoomuslaisia.

Meillä yhteistyö täällä 
Kuortaneella pelaa erinomaisesti 
"ukko"-kokoomuksen ja naisjärjestön 
kanssa. Kenttää kiertäesssäni olen 
huomannut, että tilanne ei ole joka 
paikassa ihan näin hyvä. Muutoksen 
tekemiseen tarvitaan vain yksi henkilö, 
joka aktiivisesti kyselee "sisar-veli-
järjestön" kuulumisia ja tekemisiä.  Ei 
yhtään sen enempää. Hyvä siitä tulee.

Yhteistyö on tässäkin suurin 
voimavaramme.
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P A L U U M U U T T A J A N  
A J A T E L M I A  

Minun tarinani on ikäpolvelleni tavallinen eli 
armeijan urheilujoukkojen jälkeen Tampereelle 
opiskelemaan ja sieltä valmistumisen jälkeen 
työpaikan perässä pääkaupunkiseudulle.  Viiden 
vuoden opiskelujen aikana Tampereesta oli tullut 
tuttu kaupunki ja mielelläni olisin jäänyt Tampereelle, 
mutta siihen aikaan -80 luvun puolivälissä Tampereen 
vanha savupiipputeollisuus eli rakennemuutoksen 
aikaa eikä uusi IT –teollisuus ollut vielä kehittynyt, 
joten työpaikkoja ei Tampereella ollut tarjolla.

Etelä-Pohjanmaalla ei ollut työpaikkoja tarjolla 
vastavalmistuneelle korkeakoulututkinnon 
suorittaneelle, joten työpaikkaa oli lähdettävä 
hakemaan Etelä-Suomen kasvukeskuksesta. Kierros 
kotipaikkakunnan ulkopuolella Tampereella, 
Helsngissä ja Vantaalla kesti noin 35  –vuotta ja 
mahtui tuohon ajanjaksoon myös parin vuoden 
asuminen Kanadassakin. 

Koko 35 –vuoden ajan suhteet kotiseutuun 
pysyivät tiiviinä, kaikki lomat vietettiin vaimoni 
kotitalossa Kuortaneella ja kasvava perhekin oppi 
matkustamaan Kuortaneen ja Vantaan väliä.  Minä ja 
vaimoni emme koskaan oppineet mieltämään 
itseämme vantaalaisiksi vaikka  niin kauan Vantaalla 
asuimmekin. Nyt vaimoni on asunut Kuortaneella 
vuodesta 2013 ja minä vuoden 2015 alusta ja 
olemme viihtyneet erinomaisesti.

Vantaan ja Helsingin tarjoamiin palveluihin 
verrattuna Kuortaneen palvelut ovat todella hyvät.  
Ei ole ruuhkia ja päivittäisten asioiden hoito  on 
mutkatonta ja helppoa.  Tietenkin näin on helppo 
sanoa kahden aikuisen ihmisen taloudessa, mutta 
kuitenkin muistissa on vielä lapsiperheen arjen 
pyöritykseen Vantaalla liittyneet haasteet. Ymmärrän 
sen hyvin, että aina on pyrittävä palveluja 
parantamaan, mutta välillä ikänsä Kuortaneella 
asuvien kritiikki palveluja kohtaan 

vaikuttaa kohtuuttomalta 
paluumuuttajan mielestä. 
Tietenkin vertailukohdan 
puuttuessa jokaisella on 
oikeus mielipiteeseensä.

Samoin kuin 80 –
luvun puolivälissä Kuortaneen haaste on se, miten 
saadaan muualle opiskelemaan lähtevät nuoret 
palaamaan takaisin Kuortaneelle ja perustamaan 
perheensä ja elämisensä tänne.  Onneksi 
opiskelumahdollisuudet ovat parantuneet ja 
korkeakoulututkinnon voi jo opiskella myös 
Seinäjoella ja toisen asteen tutkinnon liikunnan alalla 
jopa Kuortaneella. Silti aivovienti ruuhka-Suomeen 
on liian suuri, koska valtaosa korkeakoulututkintoa 
vaativista työpaikoista sijoittuu Etelä-Suomeen. 

Nykyään vannotaan eri asiantuntijoiden suulla 
etätyömahdollisuuksien ja digitaalisaation 
mahdollistavan työn tekemisen mistä ja milloin vain. 
Tätä mantraa on jo hoettu ainakin kymmenen vuotta 
eikä ainakaan vielä ole mitään vallankumousta 
tapahtunut.  Tuntuu järjenvastaiselta keskittää 
eläminen ja asuminen kapealle rannikkokaistaleelle, 
kun elämisen laatua ja rauhaa löytyy enemmän ja 
vähemmällä rahalla muualta Suomesta. 

Kuortaneen kannalta avainkysymys on se, 
miten vakuutetaan ne muualle opiskelemaan lähtevät 
nuoret siitä, että Kuortaneelle kannattaa palata ja 
tänne voi perustaa perheen ja luottaa siihen, että 
elämä kantaa.  Kuortaneella on tähän kaikki 
mahdollisuudet. Meidän on hyödynnettävä 
korkeatasoisen liikuntaosaamisen tarjoamat 
mahdollisuudet, edellytykset etätyöskentelyyn ja 
kannustamme myös korkeakoulutettuja 
yrittäjyyteen.

Siira 1-2018 Kuortaneen Kokoomus ja Kuortaneen Kokoomusnaiset

Ilpo Koivisto
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Kuortaneen Kokoomus 
on tehnyt valaistuksesta 
valtuustoaloitteen .

Turvallisuusriski 

Yhteyksien parantaminen 

Rauno Laitila

Valoa tieosuudelle 

 Mäyry – Seinäjoki 

Kuortaneen Kokoomus on tehnyt jo 
muutama vuosi sitten valtuustoaloitteen  
Mäyry–Seinäjoen tieosuuden valaisemiseksi. 
Perusteluina meillä olivat tuolloin suuret 
hirvionnettomuusriskit ja sen myötä tehdä 
autoileminen turvalliseksi 
työpaikkaliikenteelle.

Aloite sai aikaan sen, että kunnanjohtaja 
ja puheenjohtajisto pitivät asiasta neuvottelut 
Seinäjoen kaupunginjohtajan sekä ELY:n 
liikenteestä vastaavan kanssa. Rasinmäeltä 
kysyttiin Seinäjoen kaupungin mahdollisuutta 
valaista tieosuus Kuortaneen rajalta 
Veneskoskelle n. 12Km, mikäli Kuortane 
valaisee oman osuutensa Seinäjoen rajalle n. 
11km. Tähän asiaan Seinäjoki ei lämmennyt.
ELY:n edustaja oli todennut yksiselitteisesti, 
että se ei ole mukana kustantamassa valoja, 
koska tuolla tieosuudella tapahtuu liian vähän 
onnettomuuksia ja heillä ei ole tuohon 
projektiin rahaa. Hän kuitenkin oli todennut, 
että kyllä kunnat voivat itsenäisesti siihen 

valot laittaa ja tällöin ELY:llä ole mitään asiaa 
vastaan.

Kunnan tekninen johtaja on tehnyt 
alustavat laskelmat tuon välin valaisemisesta. 
Valaistuksen hinnaksi on arvioitu n. 220.000 
euroa sekä sähkön kulutukseksi n. 7000 
euroa/vuosi. Mielestämme kertakulutuksena 
hinta ei ole kunnallemme liian suuri sen 
imagoarvoon nähden.

Viimeisessä ryhmäpuheessamme 
otimme jälleen asian esille perusteluina mm. 
kunnan yhteyden parantaminen 
maakuntakeskukseen sekä uusien asukkaiden 
saamiseksi kuntaamme.
Olisi mielenkiintoista nähdä, valaiseeko 
Seinäjoki oman osuutensa sen jälkeen, kun 
valot palavat Mäyrystä Seinäjoen rajalle.

Siira 1-2018 Kuortaneen Kokoomus ja Kuortaneen Kokoomusnaiset
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Annu Ridanpää-Taittonern

Kuismankartanon asukkaat ja työntekijät 
siirtyivät Kuismankartanon vanhainkodilta ja 
tehostetun palveluasumisen yksiköstä (Heljäkoti) 
Ähtäriin joulukuussa 2016. Syy: Kosteusvario 
rakenteissa. Väistö Ähtärin sairaalaan tiloihin oli 
perusteltu

Toukokuussa 2017 valtuusto päätti 
suurella enemmistöllä (17-4), että uuden 
rakentaminen on paras vaihtoehto. Kaksi 
perussuomalaisten valtuutettua valitti asiasta 
hallinto-oikeuteen. Perustelut olivat 
ympäripyöreitä ja hataria. Valituksen yksi peruste 
on se, että päätös oli tehty "hyvien hallintotapojen 
vastaisesti, koska esitys tuotiin viimeistä päivää 
istuvan valtuuston päätettäväksi". Ennen 
toukokuuta tehtyä päätöstä juuri nämä päättäjät 
olivat käsitelleet ja pohtineet eri vaihtoehtoja jo 
lähes puoli vuotta.

Uuden rakennuksen toteuttamiseksi 
päädyimme hallituksessa ja valtuustossa 
nimenomaan nk. välivuokrausmalliin, jossa kunta 
vuokraa rakennettavan asumisyksikön sen 
rakennuttajalta ja omistajalta Artun Palveluasunnot 
Oy:ltä. Kunta puolestaan edelleenvuokraa asuntoja 
ikäihmisille. Tässä mallissa kunta välttyy miljoonien 
eurojen investoinnilta.

Valituksessa todetaan myös, että "päätös 
saattaa aiheuttaa kunnalle merkittävän 
taloudellisen riskin". Yleishyödyllisenä yhtiönä 
Artun Palveluasunnot Oy on saanut investointiin 
valtion avustuksen, jonka ansiosta 
rakennushankkeen kustannukset pienenevät. 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 

valvoo rahoituksen myöntäjänä tiukasti vuokran 
määrittämistä. Asukkaiden tarvitsemat palvelut 
Kuismankartanossa tuottaa Kuusiolinna Terveys 
Pihlajalinna, joka myös puoltaa hanketta.

Mitä tästä kaikesta on seurannut?

Kuismankartano on purettu ja hallinto-
oikeuteen jätetty valitus viivästyttää uuden 
rakentamisen aikataulua. Oikein pistää vihaksi.

Väistötilat eivät vastaa normaaleja 
asumisvaatimuksia. Samassa huoneessa voi olla 
jopa 4-5 asukasta. Suositusten mukaan 
väistötiloissa asuminen ei tule kestää yli kahta 
vuotta. Nyt aikaa on kulunut jo yli vuosi, eikä 
asiassa ole päästy etenemään.

Omaiset ja ystävät kokevat välimatkan 
Ähtäriin pitkäksi. Vierailut ovat harventuneet 
käytännön haasteiden takia.

Kyse on myös n. 20 työpaikasta, jotka 
siirtyivät Kuortaneelta Ähtäriin. On äärimmäisen 
tärkeää, että nämä työpaikat ja palvelut saadaan 
takaisin Kuortaneelle mahdollisimman nopeasti.

3-vuorotyötä tekevä henkilökunta kokee 
työmatkan pitkäksi, eivätkä työolosuhteet vastaa 
normaalia olotilaa. Se uuvuttaa ja huolestuttaa 
heitä.

Kunpa tämä hulluus jo loppuisi ja saataisiin 
uuden Kuismankartanon rakentaminen käyntiin.

Kuismankartano 
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Valtuusto hyväksyi valtuustokauden 
yhden suurimmista hankekokonaisuuksista – 
jalkapallon ottamisen uudeksi lajiksi 
urheilulukioon. Se pitää sisällään lukion 
laajennuksen, opetusresurssien lisäyksen, uusia 
opiskelija-asuntoja ja uuden palloiluhallin 
rakentamisen. Jalkapallon lisäys urheilulukion 
valikoimaan nostaa lukion oppilasmäärää 
vuoteen 2020 mennessä noin 250:n 
oppilaaseen.

Takana ovat monivaiheiset kunnan ja 
urheiluopistosäätiön neuvottelut. Lopullinen 
ratkaisu on kunnan kannalta kestävä. Kunta on 
mahdollistamassa palloiluhallin rakentamisen 
leasing-sopimuksella. Urheiluopistosäätiö tai 
sen kokonaan omistama yhtiö sitoutuu 
vuokraamaan hallin leasing-maksun suuruisella 
vuokralla. Kaikki rakentamiskulut kuuluvat 
leasing-sopimukseen, joten kunnalle ei 
ylimääräisiä kuluja tule. 

Kunta keventää Urheiluopistosäätiön 
ensimmäisten vuosien toiminnan 
käynnistämistä aiheutuvaa taakkaa mm. 
tasasuuruisella kiinteistöverolla ja ostamalla 
ensimmäisten vuosien aikana kuntalaisille 
hallivuoroja talvikauden aikana.

Panostukset tuovat jatkossa lukiolle 
entistä vakaamman aseman urheilulukioiden 
tiukassa kilpailussa. Hallintojohtajan ja 
sivistysjohtaja-rehtorin laskelmien mukaan 
lukion nettomenot vähenevät oppilasmäärän 
noustessa. Tässä laskelmassa on huomioitu 

laajennuksesta aiheutuvat kulut. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jatkossa lukiokoulutus on 
suhteessa edullisempaa.

Valtuuston päätös mahdollistaa ja 
kannustaa myös Kuortaneen Urheiluopistoa 
laajentamiseen ja kasvuun. Luvassa on mm. 
telinevoimistelu- ja uuden huoltohallin 
rakentaminen, hotellin ravintolan ja keittiön 
laajentaminen sekä uusia hotellihuoneita.
Näillä edellä mainituilla toimilla on työllistäviä 
vaikutuksia, joka puolestaan vahvistavat 
verotulopohjaa ja lisäävät ostovoimaa. Myös 
koko kunnan vetovoimaisuus kasvaa. 

Sitä tukevat valtuuston aikaisemmin 
tekemät päätökset. Kunnassa on upea uusi 
päiväkoti ja työn alla uuden koulurakennuksen 
rakentaminen. Näillä päätöksillä luomme 
perheille hyvät edellytykset valita jatkossa 
kotikunnakseen Kuortaneen.

Palloiluhankekokonaisuus vahvistaa 
urheilun ja liikunnan kokonaisuutta, joka on 
kuntamme kannalta elintärkeitä. Ei ole 
epäilystäkään, etteikö Kuortanetta tunneta 
valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti 
liikunta- ja urheilupaikkakuntana. 

Me uskallamme luottaa omiin 
vahvuuksiimme ja kehittää lukiotamme 
tarpeen mukaan.

Urheilulukio  
& 

jalkapallo
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Asenne osaamista 
ratkaisevampaa 
 

Työelämässä ja joukkueurheilussa huomaa erityisesti, 
kuinka koko tiimiä tarvitaan voittoon.  Saman voi todeta kaikessa 
yhdessä tehtävässä toiminnassa, kuten poliittisten 

luottamustehtävien menestyksekkäässä hoidossa. Suhtautuminen myönteisesti asioihin ja 
keskustelun ylläpitäminen osapuolien välillä rakentaa siltoja ja mahdollistaa halutun lopputuloksen 
sekä antaa mahdollisuuden oppia uusia asioita.  Oppiminen – yksi parhaita motivaattoreita 
mielestäni.

 
Työnantajille on tärkeää, että työntekijät ovat motivoituneita sekä asenne työtehtävää 
kohtaan on positiivinen. Harvemmin kukaan on seppä syntyessään, jolloin sinnikäs yrittäminen ja 
asioista selvää ottaminen on avain tulokseen, ei lähtötaso, titteli tai alasta riippuen edes tutkinto.  
Myöskään ei politiikkaa tarvitse osata ennestään ollakseen hyvä poliitikko – täytyy tietää ylipäätään 
asioista. Äänestäjät arvioivat kyvykkyyttä, jolloin kansanedustajaksi tai jopa ministeriksi voi tulla 
valituksi ilman varsinaista hallintoalan substanssiosaamista ja silti menestyä tehtävässään 
erinomaisesti tukenaan joukko asiantuntijoita.
 
Historialliset ensimmäiset maakuntavaalit lähestyvät ja tuolloin valitaan kaikissa 
maakunnissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta maakuntavaltuustot päättämään maakunnan 
toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. 

Nurkkakuntaisilla asenteilla ei ole tässä yhtälössä sijaa, jotta yhteistyöllä läpi puoluerajojen 
voidaan rakentaa elinvoimainen, yhtenäinen maakunta, jossa maaseutualueet pidetään mukana 
kehityksessä kaupunkien rinnalla. 

Maakunta-tason luottamustehtävien hoidossa on välttämätöntä jättää henkilökohtaiset 
poliittiset intohimot vahvan yhteishengen varjoon, sillä loppujen lopuksi kyseessä on ”me vastaan 
muut maakunnat”.  

Y h d e s s ä  o l e m m e  e n e m m ä n

Petra Piironen
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YHTEYSTIETOMME 

Kuortaneen Kokoomus Hallitus 
Jussi Taittonen, pj 050 3555 727 taittonen@me.com
Ilpo Koivisto, vpj
Maria Vesteri, sihteeri
Merja Liesmäki, talous
Kari Yli-Opas
Varpu Sankelo
Petra Piironen

Kuortaneen Kokoomusnaiset Hallitus 
Suvi Peltokangas, pj 050 3429 346 suvi.peltokangas@syo.fi
Annu Ridanpää-Taittonen, vpj
Maria Vesteri, sihteeri
Päivi Yli-Isotalo
Petra Piironen
Johanna Kivimäki
Varpu Sankelo

Jos haluat olla mukana Kuortanen kokoomustoiminnassa ja tukea 
tekemistämme niin liity jäseneksi. Kopioi allaoleva linkki nettiselaimeesi. 
Jäsenmaksu on 47€. Sillä saat varmasti äänesi kuulumaan.Mutta se siis 
edellyttää aktiivisuutta myös sinulta.

h t t p : / / w w w . p o h j a n m a a n k o k o o m u s . f i / t u l e - m u k a a n /

Vuosikokous Kuortaneen Kokoomus 11.03.2018 kunnanatalolla. 
Sääntömääräiset asiat ja lisäksi nimeämme ehdokkaamme tuleviin 
lukuisiin vaaleihin. Mukana myös joku vieraileva tähti.

Kevätkokous Kuortaneen Kokoomusnaiset 11.03.2018, eli sama 
aika sama paikka.

Pohjanmaan Kokoomuspiirin kevätkokous 28.04.2018. Mukana 
useita vierailevia tähtiä.

Ja sitten ihan lopuksi. Tuo SIIRA ei tarkoita mitään meren elävää vaan 
tervahaudan polttamisen pomoa. Tällä hetkellä Kuortaneen SIIRA on 
Rauno Laitila. Nottas tiärättä!
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