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Saarikan johtokunta on raken-
tumassa nimiksi.

Saarikan yhtymähallitus te-
kee valmistelutyöryhmän esi-
tyksen pohjalta esityksen yh-
tymävaltuustolle Perusturvalii-
kelaitos Saarikan johtokunnas-
ta toimikaudelle 2009–2012.

Perusturvaliikelaitos Saari-
kan johtokuntaan varsinai-
siksi jäseniksi tulisivat Han-
nu Kallunki (varajäsen Ee-
va Halme), Marja Heikki-
lä (Raili Haaki), Mauno Van-
hala (Simo Kokko), Eeva 
Kuusela (Salla Manni), Mat-
ti Muukkonen (Janne Kin-
nunen), Jouko Tukiainen  
(Kimmo Kantalainen) ja Lee-
na Kajanus-Kujala (Jukka 
Markkanen).

Lisäksi esitetään johtokun-
nan puheenjohtajaksi Matti 
Muukkosta ja varapuheenjoh-
tajaksi Marja Heikkilää.

Kuntayhtymän palvelut 
tuottaa Perusturvaliikelaitos 
Saarikka -niminen kuntayhty-
män liikelaitos. Liikelaitoksel-

la on johtokunta, joka toimii 
operatiivisen johdon tukena 
organisaation johtamisessa ja 
kehittämisessä.

Yhtymävaltuusto nimeää 
liikelaitoksen johtokunnan jä-
senet ja varajäsenet sekä pu-
heenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Johtokunnan toimi-
kausi on yhtymävaltuuston  
toimikausi. 

Jäsenet ja varajäsenet nime-
tään siten, että he kokonai-
suutena muodostavat vaati-
van organisaation johtamisen 
tueksi laaja-alaisen, eri näkö-
kulmia edustavan osaajaryh-
män. Johtokuntaan ei sovel-
leta kunnanhallitusta tai lau-
takuntaa koskevia vaalikelpoi-
suusrajoituksia, joten johto-
kuntaan voidaan esimerkiksi 
valita muitakin kuin kuntayh-
tymän jäsenkunnissa asuvia 
henkilöitä. Johtokuntaa ni-
mettäessä tarvitse huomioida 
poliittista edustavuutta.

IS

Saarikan 
johtokunnasta esitys

Kannonkoskelaiset Hannu 
Harju ja Pekka Termonen 
ovat parin vuoden ajan kerän-
neet tietoja Kannonkoskella 
sijaitsevista luontokohteista. 
Nyt projekti alkaa olla loppu-
suoralla ja kohteita on kerään-
tynyt luontokohdeverkostoon 
29 maisemapaikan verran. 

Valitut kohteet antavat lä-
hestymismatkoineen ja ym-
päristöineen kattavan kuvan 
Kannonkosken luonnosta, sil-
lä mukana on niin pieniä kuin 
suuriakin kohteita, yksittäises-
tä puusta tai kivestä kokonai-
seen saareen tai muuhun laa-
jaan alueeseen. Mukana ovat 
myös tienvarsien maisemapai-
kat.

Tärkeimpiä kohteita Han-
nu Harju mainitsee kahdek-
san kappaletta.

– Peikonpesä Kiihkovuorel-
la, Kannonkoski, Viivajoki, Öi-
jänhiekka, Isohiekka, Hilmon-
koski, maasta pulppuava pu-
ro ja Rakennuslammen seutu 
ovat ehdottomasti tähtipaik-
koja. Kohteet ovat Kannon-
kosken parhaimmistoa ja tu-
keutuvat maakuntauraan.

Vanhoja sekä uusia 
kohteita
Vuosina 2007–2009 miehet ra-
kentelivat hiljalleen tiedostoa 
Kannonkosken luontokohteis-
ta. Innostus työhön oli lähte-
nyt 20 vuotta sitten ilmesty-
neestä kirjasesta ”Kannonkos-
ken luontokohteet”. 

– Pekka näytti minulle kir-
jaa luontokohteista. Tuumit-
tiin siinä sitten yhdessä, että 
laitetaan kirja ajan tasalle. Toi-
sena syynä oli tietysti mielen-
kiinto sekä kysymys, miten ai-
ka on vaikuttanut kohteisiin, 
Harju kertoo.

Kirjasen pohjalta he kävivät 
maastossa etsimässä vanhoja 
kohteita. Enimmäkseen pien-
kohteita sisältäneen etsinnän 
rungoksi jäi työn alle 22 van-
haa kohdetta. Täydennyskoh-
teet mukaan lukien maisema-
paikat nostivat luontokohde-
verkoston 29 kohteeseen.

– Osa vanhoista kohteista oli 
kadonnut ajan kuluessa, osan 
jätimme tietoisesti pois. Maas-
tokäynneillä kuvasimme ny-
kytilaa, kasvillisuutta ja mai-
semallisia arvoja. Kaikki koh-

teet, joissa oli tarina tai his-
toriatietoja säilyivät ehdotto-
masti mukana uudessa versi-
ossa, Harju sanoo.

Useammassa vaiheessa vuo-
sien aikana miesten työtä edis-
ti Kannonkosken kunnan an-
tamat tukirahat, mutta suurin 
osa työstä on kuitenkin tehty 
hartiapankilla eli omin avuin 
ja voimin.

”Työ paisui kuin 
pullataikina”
Työn edetessä miehille tuli 
yhä uusia, sittemmin toteutet-

tujakin ideoita.
– Se kasvoi kuin pullataiki-

na. Ensin tuli nettiversioidea, 
sitten päätimme tehdä printti-
version ja valokuvapankkikin 
keksittiin siinä sivussa. Seuraa-
vaksi voisi tehdä ison kartan, 
jossa kaikki kohteet näkyisivät 
kunnolla, Harju miettii.

Nettiversiossa jokaises-
ta kohteesta on esittelyteks-
tiä, kasvitietoja, kuva, kart-
ta, osassa tarinaa ja historiaa-
kin. Versioon on myös kerät-
ty linkkejä ja vinkkejä sopiviin 
tietolähteisiin. Luontokohtei-
den tekstiosuus sisältää kaikki 
jollain tavalla retkeilijälle so-
veliaat kohteet kunnan alueel-
la mukaan lukien muun mu-
assa patikoijien reitistöverkos-
toon (maakuntauraan) tukeu-
tuvat yöpymispaikat. Tutus-
tumista tukee laajahko kuva-
pankki, jossa on kuvia kaikis-
ta kohteista eri vuodenaikoina 
kuvattuina. 

– Luontokohdeverkosto 
on ikään kuin tarjotin, jol-
ta luontosuuntautuneet asi-
akkaat saavat poimia mielei-
sensä kohteet ja itselleen sopi-
vimmat vaihtoehdot. Yhdellä 
kämmenen kokoisella alueel-
la kartassa voi olla parhaim-
millaan jopa 15 kohdetta. Tie-
dostoista on siis helppo kerä-
tä vaikkapa useamman päivä-
käyntikohteen eväsretki, Har-
ju ehdottaa.

Pitkälti nettiversiota vastaa-

Kannonkoskella pääsee tutustumaan 29 kiinnostavaan luontok

Kumikenkäturisteille ja 
Kannonkosken luontokohteet on kartoitettu ja valokuvattu. Kohdekuvaukset karttatietoineen löytyvät internetistä. Sivuille löytää Kannonkosken kirjaston

Kannonkosken luontokohteet

Peikonpesä Kiihkovuorella, Erikoinen kuusi, Pylväskataja, Kan-
nonkoski, Viivajoki, Välijoki ja Saksilan kanava, Lintusaari, Öijän-
hiekka, Piispala, Mahtihaapa, Töyrilampi, Koiralampi, Pirunpel-
to, Koiralahti ja Surmasalmi, Isohiekka, Vesisäylä Kivijärvi-Vuos-
järvi, Iso koivunpahka, Ruumissaari, Ikivanha mänty, Reikäkivi, 
Hilmonkoski, Kylkisaaret, Lakojen myllykoski, Isolähde Käräjä-
mäellä, Maasta pulppuava puro, Vuorijärven seutu, Isolähteen-
puro, Rakennuslammen seutu, Mustalaiskivet, Maisemapaik-
koja.
Nettiversio löytyy osoitteesta www. kannonkoski.fi /kirjasto.

Pekka Termonen ja Hannu Harju ovat Kannonkosken luontokohteet-työn takana.

Kyyjärven kunnanjohta-
ja Matti Muukkonen esit-
tää Sheriffi -järjestelmän käyt-
töönottoa suomalaisissa pik-
kukunnissa.

– Sheriffi  toimisi eräänlaise-
na puolijulkisena lainvalvoja-
na, jonka läsnäolo loisi turvaa 
syrjäseuduilla. Käytännössä 
kysymys voisi olla esimerkik-
si luottamustehtävästä, jon-
ka hoitamiseksi henkilölle an-
nettaisiin joitain pieniä järjes-
tyksen ylläpidon mahdollista-
via oikeuksia. Sheriffi  olisi val-
tuuston valitsema ja hänen tu-
lisi nauttia valtuuston luotta-
musta. Kelpoisuusehtona oli-
si sen sijaan nuhteettomuus 

ja nimitysperusteena kattavan 
luottamuksen nauttiminen 
kyläläisten keskuudessa.

Muukkonen perustelee kan-
taansa pitkillä etäisyyksillä. 
Kyyjärveltä lähin poliisilaitos 
löytyy Saarijärveltä reilun 50 
kilometrin päästä.

– Turvallisuuden ylläpitä-
minen on kuitenkin tarpeen 
myös täällä. Pienen väkimää-
rämme takia pääsimme 15 ta-
pauksellamme viime vuonna 
väkivaltarikosvertailussa 20 
joukkoon. Uskon, että pelkkä 
virkavallan läsnäolo voisi ol-
la rauhoittava tekijä, hän ar-
velee.
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Pikkukunnan turvaksi 
halutaan sheriffi

Karstulan kunnanvaltuute-
tuille esiteltiin valtuuston ko-
kouksen jälkeisessä iltakoulus-
sa ajatusta jääliikuntakeskuk-
sesta. Hanketta pohtinut työ-

ryhmä esitteli asiaa ja nyt ilta-
koulun jälkeen hanke jää hau-
tumaan päättäjien mieliin ke-
sän ajaksi.
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Jääliikuntakeskus 
muhii kesän

Maaninkalainen Ilkka Nykä-
nen (41) ryhtyy luotsaamaan 
Äänekosken Rautiaa elokuun 
alusta ja Saarijärven Rautia-K-
maataloutta syyskuun alussa.

Timo ja Tarja Patisen K-
kauppiasura on 23 vuotta pit-
kä. Uransa he aloittivat Jout-
sasta, jossa he toimivat K-rau-
ta-maatalouskauppiaina 10 
vuotta. Sieltä tie toi heidät ta-
kaisin kotiseudulleen Saari-
järvelle, missä he ovat kehit-
täneet ja kasvattaneet Maa-
talous- ja rauta Patisesta alu-
een markkinajohtajan. Tule-
vaisuudensuunnitelmistaan 

Patiset kertovat, että he aiko-
vat ensin huilata ja sitten kat-
soa, mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan. Koti heillä säilyy Saa-
rijärvellä.

Ilkka Nykänen on koulutuk-
seltaan agrologi. Hän on suo-
rittanut työn ohessa eMBA-
tutkinnon ja yritysjuridiikan 
sekä kauppaoikeuden opinto-
ja Kuopion avoimessa yliopis-
tossa. Parasta aikaa hän suorit-
taa K-rauta- ja maatalouskaup-
piasvalmennusta K-instituutis-
sa. Viimeisimmäksi Ilkka Ny-
känen työskenteli Atrialla.
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Ilkka Nykänen 
Rautia-kauppiaaksi


