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PohjoisPohjanmaan
liitto: kuntauudistus on
välttämätön

Konekapina
teki sen taas!
Konekapinan suosio
jatkuu. Ojanpietareet
alkoivat täyttyä koneväestä
heti perjantaiaamuna.
Suurin yleisöryntäys oli
odotettavissa
lauantaille.
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Uusi pellettipoltin
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Messut keräsivät
kiitosta
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Asentaja on kysytty
eläkkeelläkin
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Pohjois-Pohjanmaan liiton mielestä
kunta- ja palvelurakenneuudistus on
välttämätön julkisen talouden kestävyyden ja palvelujen turvaamiseksi.
Palveluiden järjestämistapojen uudistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota rakenneuudistuksen toteutuksessa.
Liitto tukee kuntalähtöisyyteen
perustuvaa kuntien toimintaedellytyksiä vahvistavaa kuntauudistusta. Kuntauudistuksen näkökulmana tulee olla kasvun tukeminen ja
mahdollistaminen siihen kykenevillä alueilla, pelkästään huononevaan
huoltosuhteeseen perustuva uudistus ei riitä.
Liitto katsoo, että kuntaliitokset
maakunnan alueella ovat edelleen
tarpeellisia. Koska Pohjois-Pohjanmaan maakunta on laaja ja monimuotoinen, ei rakennetyöryhmän
esittämä yksi kuntamalli ole paras malli turvaamaan elinvoimaista kunta- ja palvelurakennetta koko
maakunnan alueella.
Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo, että mahdollisten kuntajakoselvitysten tulee perustua kuntien tahtotilaan. Pohjois-Pohjanmaan liitto
kannustaa kuntia käyttämään valtion tarjoamia selvityshenkilöitä
kuntauudistushankkeessa esitetyllä
tavalla.
Hallituksen asettaman varsin tavoitteellisen aikataulun mukaan rakennelaki annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2012 ja se tulisi voimaan
1.1.2013. Pohjois-Pohjanmaan liitto
pitää aikataulua epärealistisena. Liiton mielestä rakennelain voimaantuloa tulee lykätä aikaisintaan vuoden
2014 alkuun.

Sähkökitaroista tuli
harrastus
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Pyhäjärviset Aarne ja Asko Heinonen olivat ehtineet tutkia vasta vähän alueen reunamia, mutta oksaleikkuri oli jo tullut hankittua.

Konekapinoijia kävi kauempaakin
Frans Saukko

Konekapinan vetovoima ilmeisesti toimi, sillä paikan päälle
tultiin Nivalaa kauempaakin:
Aarne ja Asko Heinonen olivat
tulleet tutustumaan konekalustoon Pyhäjärveltä asti.
– Kyllä konemiehille on hyvin
tullut tieto, Asko vihjaisee.
– Ja lehdissä on hyvin ollut
esillä, Aarne jatkaa.
Koska sekä isän että pojan leipä on saatu metsästä, näyttelyn
kiinnostavinta antia ovat metsäkoneet. Poika Asko on Metsäkeskuksen insinööri ja isä
Aarne on ollut hakkuissa – onpa ollut vähän aikaa uitoissakin
Lapissa.
– Uteliaisuudesta tultiin paikalle ja tietysti katsomaan miten kalusto uusiutuu. Paljon ne
on ehtinyt muuttua. Minä olen
vuonna –63 ensi kertaa ajanut
metsästä puita ja 60-luvun puolivälissä oli jo ensimmäinen kone, Aarne muistelee.
Vaikka juuri paikalle tulleina
Heinoset eivät olleet paljoa ehtineet vielä nähdäkään, tapahtumaan tunnuttiin olevan tyytyväisiä.
– Ku joku laittaa näyttelyn
pystyyn, niin pitää sitä nyt käydä katsomassa, Asko toteaa.
– Kyllä näissä aina tulee käytyä, kun on näkösällä. Halvintahan se on, kun käy katsomassa,
Aarne naurahtaa.

Liikennejärjestelyt
keräsivät kiitosta
Ville Vähäsöyrinki oli tullut
poikansa Petrin ja veljenpoi-

kansa Kyöstin kanssa paikalle
lähempää. Ahteelta oli lähdetty
Konekapinaan katsomaan naapurin vasikkaa, joka oli MTKNivalan paikalla näytillä, ja
matkustamaan linja-autolla.
– Pojat ei ole ikinä silittänyt
vasikkaa, vaikka niitä meilläpäin onkin, eikä koskaan olleet
linja-auton kyydissä. Päästiin
nyt tekemään molempia, Ville
Vähäsöyrinki kertoo.
Tapahtuman vierailijoiden
autot suositeltiin pysäköitäväksi Tuiskulan pihalle, sillä linjaauto kuljetti tapahtuman vierailijoita säännöllisin väliajoin
Tuiskulan kevätmessuilta aseman alueelle Konekapinaan ja
sieltä edelleen keskustaan.
– Viimeisen päälle on liikenne toiminut. Kunhan vaan kaikki ymmärtäisivät jättää autonsa
Tuiskulan pihalle ja tulla linjaautolla tänne, Vähäsöyrinki toteaa viitaten alueen ruuhkautumiseen ja runsain määrin tien
varsiin pysäköityihin autoihin.
Tuttujakin oli paikan päällä
nähty, ja tämän kokoluokan tapahtuma oli yleensäkin hyvin
tervetullut.
– Mukavaa positiivista virettä, kun tapahtuu jotakin.

Ville Vähäsöyrinki toi veljenpoikansa Kyöstin ja poikansa Petrin
Konekapinaan. Päivän aikana päästiin ensimmäistä kertaa kulkemaan linja-autolla ja silittämään vasikkaa.

”

Väyrynen kannattaa
kapinahenkeä
Suomen Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä, pitkäaikainen poliittinen vaikuttaja Paavo
Väyrynen kävi aamupäivästä
puhumassa Konekapina-alueella. Hän oli otettu siitä, että hänet
oli kutsuttu tapahtumaan.
– Mahtava tapahtuma. Valtava

hehkutti.
Väyrynen myös arvostaa nivalalaista kapinahenkeä ja sen perinteen vaalimista tapahtumin.
– Konekapina on nimenä erittäin hyvä. Se muistuttaa ihmisiä hyvin Nivalan konikapinasta ja siitä, etteivät nivalalaiset
ole koskaan halunneet alistua
ylempien herrojen mielivaltaisten päätösten alle. Nyt olisikin
syytä aloittaa kuntakapina, sillä
kuntaliitoshanke on yksi tällainen mielivaltainen päätös, eikä
siinä ole mitään järkeä, Väyrynen puhui väkijoukolle tuoden esiin oman poliittisen näkemyksensä.

Tuomo Kukkola oli tuonut tapahtumaan metrisellä laipalla varustetun McCulloch-moottorisahan vuodelta 1962. Ajan hammas ei
liene purrut pahastikaan, sillä itse saha kyllä puri nättiä jälkeä
puuhun.

määrä hyviä yrityksiä. Tällainen tapahtuma palvelee hyvin

Nivalan ja laajemmankin alueen elinkeinoelämää, Väyrynen

Näyttää erittäin
hyvältä. Väkeä
on kiitettävästi.

Konekapina-alueelta
Väyrynen siirtyi vielä Tuiskulaan
avaamaan kevätmessut.
Myös hankkeen alulle panneen Nivalan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Urpo Korkiakoski
piti tapahtumaa ainakin perjantaipäivän perusteella onnistuneena.
– Näyttää erittäin hyvältä. Väkeä on ollut kiitettävästi, vaikkei ilma olekaan mikään paras
mahdollinen, Korkiakoski viittasi pilviseen, hieman koleaan
kevätsäähän.
Yrittäjät lähtivät hyvin tapahtumaan mukaan. Konekapinan
laaja tapahtumapaikka kattoi
käytännössä koko alueen Hanketien ja Teollisuustien ympärillä.

