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Ruha-Alanurmo kyläkirja on valmis

Nyt on tullut kiitoksen aika
Ruha-Alanurmo kyläkirja, ”Viiden väylän varrella” nimen saanut ylväs
teos on valmis viemään
lukijansa aikamatkalle
kylien elämään ja historiaan. Kirjan koostamisessa on ollut mukana
kymmenen hengen työryhmä eri puolilta kyliä.
► Kyläkirja, kolmen kilon järkäle, kertoo Ruhan ja Alanurmon ihmisistä, kasvusta ja kehityksestä. Kirjassa paneudutaan kattavasti muun muassa
kylien asutushistoriaan, kulkuväyliin, karjanhoitoon, metsätalouteen, urheiluun, perinteiden vaalimiseen, yrittäjyyteen ja hengelliseen elämään.
Lapuan herättäjäjuhlien alkaessa viikon kuluttua, kirja
valottaa ja kertoo myös herännäisyyden alkuajoista kahden puolen jokea sijanneiden
Malmbergin ja Tynjälän talon
ja niissä asuneiden ihmisten
kautta. Toimituskunta on kerännyt valokuvia, tehnyt henkilöhaastatteluja ja paneutunut työhön asukkaita ja kylien
historiaa arvostaen.
– Suurella kunnioituksella, tiivistää Antti Kaartinen
työryhmän kokemukset ihmisten kohtaamisista kirjaa
koostettaessa.

Juhlat tulevana
sunnuntaina

– On kiitoksen aika, toteavat
kirjatoimikunnan jäsenet.

Kuvassa kyläkirjatyöryhmän jäsenet vas. Antti Aarnio, Erkki Peräsalo, Seppo J. Ojala, Antti Kaartinen, Ritva Sulkava (o.s. Hyyppä), Mauno Kaartinen, Tapani
Muilu, Markku Muilu ja Juhani Heinola. Työryhmään kuului myös äskettäin pois nukkunut Martti Perämäki, joka ehti tekemään mittavan työn kirjan hyväksi.

Kiitoksena ja kutsuna kyläkirjan julkistamis- ja kotiseutujuhlaan Alanurmon koululle 29.6.2014, kirjan tekijät
haluavat juhlan kautta jakaa
kokemansa yhteisöllisyyden
hengen. Se on mahdollistanut portin avaamisen historian lähteille.
– Toimimme myös kirjanjulkistus -kotiseutujuhlassa oma-

varaisena. Ohjelmien suorittajat on vähintään kerran Nurmonjoessa pesty, naurahtaa
toimikunnan jäsen Antti Aarnio, joka juontaa tilaisuuden.
Sanallisen puheenvuoron
käyttävät kirjatoimikunnan
puheenjohtaja Seppo J. Ojala,
juhlapuheen verran sanoja on
lupautunut sanomaan Alanurmon koulun entinen oppilas

fil. toht. Jussi Pikkusaari, ja kirjan vastaava toimittaja, useita
kyläkirjoja tehnyt toimittaja,
kirjailija Juhani Heinola kertoo
tunnoistaan:” Jälleen, kyläkirjaa tekemässä”.

Heikki Salo laulaa
”muutaman biisin”

Tilaisuuden musiikillinen
anti osoittaa nuorempien su-

kupolvien ottaneen musiikin
haltuunsa. Juhlassa esiintyy
useampaan kertaan Hakalan
musiikkiperhe; edustajina äiti Outi Hakala ja lapset Selina ja Aleksi. Myös suomalaisten tuntema ja rakastama
muusikko Heikki Salo esittää
”muutaman biisin”, osoittaen
kuinka musiikki voi johtaa
harrastuksesta ammattiin ja

aina kuuluisuuteen saakka.
Kirjan ulkoasu on vastaavan toimittajan Juhani Heinolan ja hänen poikansa Jukka-Pekka Heinolan käsialaa.
Etukannen kuvan on suunnitellut ja toteuttanut taiteilija
Rauno Lepistö, toimikunnan
jäsenen Erkki Peräsalon kuvan pohjalle.
Mirja Mattila

Kaupungin valot

Menestyminen vaatii investointeja
Monet ovat kuulleet jutun kahdesta miehestä, jotka olivat
lähdössä marjametsälle. Sillä
alueella liikuskeli karhuja. Toinen mies veti kumisaapasta jalkaansa ja huomasi, että toisella
oli hyvät juoksulenkkarit. Hän
kysyi naurahtaen: Luuletko tosiaan voittavasi karhun juosten? Toinen vastasi: En. Ei minun tarvitse voittaa kuin sinut.
Samanlaisesta kilpailusta taitaa olla kysymys myös
kuntakentässä. Investointien
osalta se käytännössä tarkoittaa vetovoiman ja imagon vahvistamista monipuolisen tonttitarjonnan, liikenneväylien,
vesihuollon, Patruuna-areenan ja monien muiden rakennushankkeiden avulla.
Lapuasta on tehty vetovoimainen ja viihtyisä kaupunki,
jonka puisto- ja viheralueista
tulee runsaasti myönteistä palautetta. Ulkoisen kilpailukyvyn vahvistamisen osuus on
viimeisen 15 vuoden aikana
ollut yli puolet kokonaisinvestoinneista. Loppuosa investointivaroista on kohdistettu
sisäisen palvelutason parantamiseen ja teknisiin peruskorjauksiin. Velkamäärä on

kasvanut noin yhdellä kolmasosalla investointien kokonaismäärästä. Määrätietoisen ponnistelun tuloksena
positiivinen muuttovirta on
vahvistunut ja väestömäärä
on kasvusuunnassa. Nykyinen noin 0,5 prosentin vuosikasvu on kaupungin kannalta paras mahdollinen. Ei liian
nopea, ettei ehdittäisi reagoida tuleviin tarpeisiin, eikä liian hidas, ettei tuloksia näkyisi. Tuloksia onkin näkynyt jo
12 peräkkäisenä vuonna.
Kaupunginvaltuuston asettama 17 500 asukkaan pitkän
tähtäyksen väestötavoite
merkitsee käytännössä palvelujen kysynnän kasvua, joista
uusien päiväkotien tarve on
ollut välittömin. Meneillään
oleva yleiskaavojen uudistaminen ja lukuisat asemakaavat eri puolilla kaupunkia ovat
keskeisiä työvälineitä, joilla
ohjataan tulevaa asumisen,
palveluiden, tuotannon, liikeelämän ja vapaa-ajan puitteiden rakentumista.
Tänä vuonna kaupungin
julkisen rakentamisen määrä on viime vuosien tapaan
suuri. Kunnallistekniikka ra-

kennetaan kolmelle uudelle
asuntoalueelle; Ritavuori 4,
Poutunlehdon asuntoalue ja
Huhtakummun alue. Myös
yksityinen rakentaminen jatkuu vilkkaana.
Syksyllä valmistuu Koskikylän suunnan sisääntulotie. Kokonaisuuteen kuuluu
uusi silta Lapuanjoen yli. Haja-asutusalueen viemäriverkostoa rakennetaan kahdella
urakka-alueella; Ruhassa sekä
Paavolan ja Ylikylän alueilla.
Hyvä liikenneverkosto ja vesihuolto ovat yhteiskunnan
tärkeimpiä peruspalveluja.
Tietoliikenneverkko on yksi esimerkki muista avaintekijöistä. Lähes kaikki julkiset
palvelutilat alkavat olla nopean verkkoyhteyden piirissä.
Kaupungilla on huonetiloja yhteensä noin 106 000
m2. Parhaillaan rakennetaan
uutta päiväkotia Alanurmon
viime vuonna valmistuneen
koulun viereen. Liuhtarin peruskoulun oppilaille peruskorjataan väliaikaisia tiloja
Vanhan Paukun entiseen pienoiskiväärilataamoon ja syksyllä alkaa entisen työkalutehtaan tilojen peruskorjaus

yritystoimintaa varten. Uimahallin kattorakenteiden peruskorjausurakka on meneillään. Väliaikaisten koulutilojen rakentaminen on esimerkki siitä, ettei Lapuakaan ole
välttynyt Suomessa niin kovin yleisenä riehuvasta rakennusten sisäilmaongelmasta.
Uudisrakentamisen ja peruskorjausten lisäksi palvelutilojen tilankäyttöä tehostetaan.
Tehostamisen seurauksena
vapautuvista rakennuksista
pyritään taloussyistä luopumaan. Vajaakäyttöinen pääoma ja säästyvät eurot tarvitaan kunnossapitoon.
Valtio on suurten hankkeiden osalta loistanut pitkään
poissaolollaan. Lähivuosina
tilanne on parempi. Liikennevirasto on aloittanut peruskorjauksen Ruhan ja Lapuan
aseman välisellä rataosuudella. Se on osa Pohjanmaan
radan peruskorjaushanketta. Rataosuuden tasoristeykset poistetaan ja rakennetaan
korvaavia alikulkuja ja siltoja.
Samassa yhteydessä avarretaan Kauppakadun alikulku,
joka on ollut liikenteellisesti
ahdas tulppa ydinkeskustan

ja Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen välillä. Kauppakadun alikulku suljetaan töiden
ajaksi. Kun se avataan vuoden
2015 lopulla, on uudelta Koskikylän sisääntulotieltä välitön yhteys Kauppakadulle
ja ydinkeskustaan. Myös Lapuanjoen rautatiesillan viereen rakennetaan uusi jokisilta ja vanha silta poistetaan.
Suurten julkisten hankkeiden
vuoksi erityisesti maanrakennusalan tuotantokapasiteetti
on pääosin täydessä käytössä.
Lenkkarit eivät ole perinteisesti tarkoituksenmukaisin marjastusvaruste. Aika on
kuitenkin niin vaativa, että
kumppareilla jää auttamattomasti karhun hampaisiin. Kovassa kilpailussa se näyttäisi
merkitsevän uskottavuuden
menetystä ja hiipuvaa asukaspohjaa. Kenkävalinnan on oltava aikaan sopiva. Lenkkarit
kastuvat, mutta muilla valinnoilla tässä kisassa ei menes-

PS.

tytä. Menestyminen vaatii investointeja, jotka keräävät ympärilleen elinkeinotoimintaa
ja lisää investointeja. Se luo
sitä työtä, mitä kansamme nyt
kipeästi tarvitsee. Liikkeellä
oleva pallo on välttämätöntä
pitää liikkeessä niin, etteivät
tekevät kädet vaivu alas. Nyt
on edullinen ja oikea aika sijoittaa tulevaisuuteen.
Tässä yhteydessä haluan
korostaa näiden yhteisten asioiden lisäksi vielä yhtä asiaa.
Haastan jokaista hyvän mielen talkoisiin; tukemaan vierellä kulkijaa ja pauloittamaan
hänenkin lenkkareitaan.
Ahti Latvala

Ahti Latvala Lapuan on kaupungin tekninen johtaja. Hän laittaa Kaupungin valot
-viestin eteenpäin vanhustyön johtaja, vs
perusturvajohtaja Sirkka Eväsojalle.

