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Iäkkäille autoilijoille
kuntokursseja
Iäkkäiden osuus väestöstä ja samalla myös liikenteessä kasvaa voimakkaasti, kun sodan
jälkeen syntyneet suuret
ikäluokat tulevat eläkeikään 2010-luvulla.
Onkin arvioitu, että
yli 70-vuotiaita ajokortin
haltijoita on jo vuonna
2010 noin 300 000 ja viisi vuotta myöhemmin
ylitetään 400 000 raja.
Kasvu on merkittävä, sillä ajoneuvohallintokeskuksen ajokorttitilaston
mukaan vuonna 2006 tämänikäisiä kuljettajia oli
vain 222 632.
Ikäihmiset ovat yleensä tietoisia iän tuomista
muutoksista ja ajavat
varovaisesti. He välttävät ruuhkia ja huonolla
keleillä ajamista ja toisaalta käyttävät reittejä,
joilla voi noudattaa itselle sopivaa ajotapaa.
Liikkeelle pääseminen
on kuitenkin monelle
myös omassa kodissa itsenäisesti toimeentulemisen perusedellytys.
Kysymys ei ole mukavuudesta tai hyvinvoinnista, vaan siitä yksinkertaisesta peruslähtökohdasta, että jokaisen
pitäisi pystyä selviytymään omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään, koska vanhusten

palveluasuntoja ja hoivakoteja ei ole tarpeeksi.
Maalla ja kaukana
palveluista asuvat ikäihmiset, ja varsinkin naiset, ovat tutkimusten
mukaan heikoimmassa
asemassa liikkumisen
suhteen. Tilanne on heti
helpompi, jos edes toinen
iäkkäästä pariskunnasta
on onnistunut säilyttämään ajokorttinsa ja hänellä on käytettävissään
auto.
Koska liikenne ja sitä
koskevat säännöt muuttuvat koko ajan, pitää liikennetietoja ja ajotaitoja
kerrata aika ajoin. Liikenneturva onkin järjestänyt iäkkäille autoilijoille räätälöityjä kuntokursseja.
Liikenneturva ei kuitenkaan ehdi joka pitäjään, joten esimerkiksi
eläkeläisjärjestöt voisivat ottaa asian ohjelmistoonsa. Kouluttajan saaminenkaan ei liene suuri
ongelma, sillä lähes joka
pitäjästä löytyy yhteistyöhaluisia autokoulunopettajia ja kyläpoliiseja,
jotka varmasti lähtisivät
ohjaamaan tällaisia
ikäihmisten ajokursseja.
toimitus@tervareitti.fi

tänään: Taina, Tanja,
Taija
keskiviikko: Elsa,

Else, Elsi
torstai: Helvi, Heta

Lukkari Gullstenille puuhataan
muistokiveä Piippolaan
Holappa Sukuseura päätti
syyskokouksessaan seuraavien sukujuhlien pitopaikaksi Piippolan. Vuonna 2008 juhla oli Utajärven Juorkunan Rekihovissa. Tuleva sukujuhla on
tarkoitus järjestää Piippolan käsi- ja taideteollisessa
oppilaitoksessa 18.7.2010.
Sukuseura on myös mukana piippolalaisen puuhamiehen, Piippolan Vaarin, kirjailija Pentti Anttilan aloitteesta Gullstenin
muistokivihankkeessa.

Muistokivellä
haetaan
kunnianosoitusta Utajärven Ahmaksen kylässä
vuonna 1766 syntyneelle
Piippolan lukkari Henrik
Gullstenille. Henrikin isä
oli Utajärven Niskankylän
Kokon talossa syntynyt
Jacob Holappa, joka myöhemmin muutti Ahmaksen Kukkosen taloon.
Jaakon
jälkeläisistä
1800 -luvulla löytyy jopa
viisi lukkaria. Jaakon toisen pojan lukkari Pekka
Gullstenin
jälkeläisistä

Rovaniemellä polveutuvat
mm. nykyiset Paasilinnat.
Henrik Gullsten muutti
Ahmakselta ensin Ouluun
vuonna 1788 räätälimestari Elias Roveliuksen oppiin,
avioitui,
perusti
oman liikkeen ja muutti
sukunimensä uuden säädyn mukaisesti Gullsteniksi. Hän muutti Piippolaan, vaihtoi ammattia ja
toimi Piippolan lukkarina
vuosina 1799-1840. Gullstenin jälkeläisiä Piippolassa ovat muun muassa

Anttilat, Haapalat, Haapasaaret, Piipot ja Hakolan Ojakosket.
Mikäli muistokivi hanke
toteutuu, kivi tullaan sijoittamaan Piippolan kirkkomaalle
perimätiedon
mukaiselle sukuhaudalle.
Sukuseura on lähettänyt
lupahakemuksen Siikalatvan kirkkoneuvostolle, joka kokoontuu marraskuussa päättämään asiasta.
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Lukijat kirjoittavat –palstalle kirjoitukset sähköpostilla toimitus@tervareitti.fi tai kirjeellä osoitteella Tervareitti, PL 63, 91501 Muhos.
Tervatappurat puhelimitse Muhoksen toimitukseen 044-5313725 tai Vaalan toimitukseen 050-5172236.

Vaalan biokaasulaitosten suunnittelussa
mallinnetaan biokaasun siirtoa
Biokaasulaitoksia
on
suunniteltu Vaalaan Kainuun ympäristökeskuksen
Eloperäiset jätteet kiertoon –hankkeessa (EJK).
Laitokset on suunniteltu
kirkonkylälle ja Pelso/Venheitto –alueelle. Suunnittelijana on ollut Metener
Oy Laukaasta.
Mainittakoon, ettei biokaasulaitosten oikeasta toteutumisesta ole vielä tietoa. Suunnittelutyö on ollut
selvitysluonteista.
Etenkin biokaasulaitosten
investointi- ja käyttökustannusten selville saaminen on ollut arvokkainta
antia.

Pelso/Veneheitto –alueen biokaasulaitos olisi
kooltaan suurempi. Sen
kaavailtu jätemäärä on 19
200 tonnia vuodessa. Syötteinä on nautaeläinten liete- ja kuivalantaa sekä ylijäämärehua. Biokaasulaitos tuottaisi biokaasua 294
500 kuutiometriä vuodessa. Laitoksen jatkuva kaasuteho olisi noin 340 kW.
Hankkeen työryhmän
piirissä on virinnyt ajatus
selvittää biokaasun siirtomahdollisuudet
LänsiVaalasta kirkonkylän lämpölaitokseen. Näin biokaasulaitos olisi siellä missä
biomassat ja syötteet muo-

dostuvat eli lähellä karjatiloja. Kaasu puolestaan
toimitettaisiin sinne, missä polttoainetta voidaan
käyttää eli kunnan lämpölaitokseen. Insinööriopiskelija Jani Koistinen aloittaakin aiheen parissa insinöörityön tekemisen Kajaanin ammattikorkeakoulussa.
Insinöörityön nimenä on
”Länsi-Vaalan
kylille
suunnitellun biokaasulaitoksen biokaasun siirron
mallintaminen
kunnan
lämpölaitokseen
Vaalan
Kirkonkylälle”.
Työ pitää sisällään teknis-taloudellisen tarkaste-

lun biokaasun siirron kahdesta eri tekniikasta: 1) biokaasun siirto maanalaisella putkella, 2) biokaasun siirto paineistettuna
ajoneuvolla
maanteitse.
Insinöörityön on tavoite
valmistua keväällä 2010.

antanut valtuuston äänestää. Tällaista oli kokoomuslainen kollektiivinen
etu tuolloin ja takuuvarmasti on samaa tänäkin
päivänä.
”Elämme aatteellisessa
tyhjiössä huolella hallinnoidussa Suomen maassa.
Meillä
tuntuu
olevan
maan tapana mallintaa
omaa käyttäytymistämme
muiden ja median tyrkyttämien mielikuvien mukaiseksi. Vapaat ajattelijat ja yksilölliset yhteiskuntakriitikot
vaiennetaan ja ajetaan takaisin
kamarinnurkkiin häpeämään hölmöyttään. Menestyjät ovat pääasiassa
myötailijöitä, massan mukana mönkijöitä ja ulkokultaisia kaunosieluja.”
Aikaan sopiva ja hyvä
teesi, mutta yksi ainoa sana pilaa sen. Sillä menestyjät eivät möngi massan

perässä, vaan suuren rahan ja mediapomo Erkon
hirttosilmukassa.

Tatu Turunen
projektipäällikkö
Kainuun
ympäristökeskus
Jani Koistinen
insinööriopiskelija
Kajaanin
ammattikorkeakoulu

Kantturan isäntä satuilee
Oulujokilaakson
veteraanien
kirkkopäivä
Muhoksella
Sunnuntaina 18.10. vietetään sotiemme veteraanien yhteistä kirkkopäivää
Muhoksella. Mukaan odotetaan Muhoksen, Utajärven ja Vaalan veteraaneja
puolisoineen. Kirkkopäivä
alkaa klo 10 messulla Muhoksen kirkossa. Liturgian
toimittaa pastori
Simo
Pekka Pekkala ja saarnaa
rovasti Jaakko Granlund.
Messussa laulaa kirkko-

kuoro kanttori Marjo Irjalan johdolla.
Jumalanpalveluksen
jälkeen on kunnianosoitus
sankarihaudoilla ja siirtyminen seurakuntatalolle
ruokailemaan. Kirkkopäivän päättää juhlatilaisuus, joka alkaa noin klo
12. Musiikkipitoisen ohjelman lomassa pitää juhlapuheen Rintamaveteraaniliiton puheenjohtaja Onni
Toljamo.

Tervareitti julkaisi 29.9.
kolumnin ”Ihminen riittää”, joka on mielestäni
Oulun kaupunginvaltuutetun Heikki Pesämään
(kok) ja Kantturan isännän satutarina.
Siteeraan paria kirjoituksen pätkää ja perustelen ne todellisuuden peilikuvilla, jotka paljastavat
valheet.
”Jos me vain osaisimme
ottaa aivokapasiteetistamme edes yhden lisäpromillen käytettäväksi kollektiivisen edun nimissä,me perustaisimme
yhteisesti
omistetun ja hallinnoidun
Oulujoki Osuuskunnan...”
Kokoomuksen riistoon
perustuva aate jyllää kirjoittajassa, joten yllä olevaan lainaukseen on suhtauduttava varauksellisesti.
Ollessani
Muhoksen
kunnanvaltuutettuna

erääseen valtuuston kokoukseen toi Jukka Valtanen esityksen Muhoksen
kunnan laajojen metsien
jatkojalostamisesta kollektiivisen edun nimissä.
Kuntaan olisi tullut miljoonia ja pysyviä työpaikkoja. Jukka Valtanen oli
tuolloin Muhoksen metsäntutkimuslaitoksen johtaja, asiantuntija parhaasta päästä.
Asian käsittelyn alettua
käytin kannatuspuheenvuoron. Mutta seuraavan
puheenvuoron pyytänyt jo
edesmennyt Sampo Tahvanainen (kok.) jyräytti
vastalauseen
sellaisella
voimalla, että se kaatoi
hankkeen
kertaiskulla.
Olihan hänkin jonkinlainen asiantuntija, Koivikon
johtaja.
Silloinen valtuuston puheenjohtaja Kalevi Keinänen tyrmistyi niin, ettei

Nettipalstallaan Pesämaa kertoo saaneensa
Kansan Kapitalisti -aatteen Sauli Niinistöltä edellisen presidenttipelin aikana. Ehkä se on aivan tottakin, onhan Sauli yliveto
Heikkiin verrattuna. Tsunamin aikana Niinistö kirkasti kilpeään pylväässä.
Hän taisi olla ensimmäinen kokoomuslainen, joka
julkisesti ilmoitti olevansa
muka työväenluokan edustaja.
Kyseinen kolumni herätti turhan paljon ajatuksia, mutta riittäköön tältä
kertaa. Lopuksi pyydän
Heikiltä anteeksi hölmöyttäni ja toivotan menestystä rahan ja vallan perässä
mönkimiseen.
Matti Hahtonen

