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Mhy Pirkanmaa
aloittaa toimintansa

Romantiikan
kaikuja 1800-luvulta

Edgar Allan Poe Songbook on sastamalalaisen V.P. Bäckmanin luotsaaman kamarifolk-yhtye Pekka Bäckman & Marraksen kolmas pitkäsoittolevy. Kokoelma amerikkalaisen romantiikan mestarin Edgar Allan Poen runoja on saanut
musiikillisen muodon Bäckmanin sävellyksinä.
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Vuoden alusta toimintansa aloittavan Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan yhtenäistäminen,
puukaupan edistäminen ja yhtenäistäminen, kattavien palvelujen tarjoaminen metsänomistajille koko metsänhoitoyhdistyksen alueella sekä energiapuun korjuun ja välityksen kehittäminen.
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Pääkirjoitus 29.12.2010

Kiva kova talvi
Talvi tuli, pakkanen kiristyi. Ammattiautoilija etsii tankkiinsa dieselin talvilaatua. Tuolla oli vielä kesälaatua,
tuolta talvilaatu oli jo loppunut.
Yhdellä lentokentällä on pulaa lentokoneiden jäänestoaineesta, toisella lunta tulee taivaan täydeltä. Lentojen aikataulut ovat muuttuneet haihatteluksi, joulupukin toivelistaksi.
Kaupunki on myös täyttynyt lumesta. Pihat ja kadut, kadunkulmat autoineen ovat hukkumaisillaan lumeen. Lumi ei luoden tai auraten poistu vaan siirtyy paikasta toiseen. Ihmiset kiristelevät hampaitaan: kaupunki aurasi liittymäni tukkoon, naapuri kolasi pihalleni lumensa.
Kaikki tämä on tarinaa talvisesta Euroopasta, Suomesta siinä sivussa. Matti Näsä kysyisi: ”Kenen on vastuu?”
Kova talvi tuli aikaisin ja vähän kuin tilaamatta. Viime
talvena pitkästä aikaa harjoiteltiin seurustelua pakkasukon kanssa monien kasvihuonetalvien jälkeen. Nyt on
kaikki ainekset siihen, että talvi saa vieläkin tukevamman
otteen. Onhan tässä marraskuusta lähtien lämpömittarin lukemat olleet ammoisen alhaisia ja lumipeitekin on
vankasti vahvistunut. Helmikuussa sitten tiedämme, mikä olikaan tämän alkusoiton todellinen viittaus.

Pellonpuiston
oppilaita Puolassa
Huittisten Pellonpuiston koulu on mukana kansainvälisessä
Comenius-hankkeessa lukuvuosina 2010-2012. Hankkeen tarkoituksena on suvaitsevaisuuden lisääminen ja ennakkoluulojen poistaminen eri kulttuurien edustajien väliltä sekä rasisminvastaisuus.
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Pukstaavin
näyttelytilojen
EU-rahoitus varmistui

Puhelinnumerot muuttuvat 1.1.2011 alkaen
Ajanvaraus ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-14
puh. 0400 247 888.
Työterveyshuoltoon liittyvät tiedustelut 0400 247 901.
Uusi nimemme on 1.1.2011 alkaen Työterveys AKAASIA.

" Rahoituspäätös varmistaa museon
toiminnan aloittamisen ja ovien
avaamisen suurelle yleisölle.
# Hannu Virtanen
Sastamalassa rakenteilla oleva suomalaisen kirjan museo Pukstaavi saa toiminnan puitteisiin ja näyttelytiloihin
sekä verkko-oppimisympäristön rakentamiseen EU-rahoitusta. Maakuntahallitus myönsi Suomen kirjainstituutin säätiölle avustusta Suomalaisen
kirjan museo -hankkeen toteuttamiseen Euroopan aluekehitysrahastosta ja
valtion rahoitusosuutena 290 350 euroa.
Rakennuksen kunnostusta samoin
kuin museon sisällön suunnittelutyötä
on tuettu hankerahoituksella. Nyt rahoituspäätöksen saanut hanke kuitenkin varmistaa sen, että museon toimin-

Kiikoinen Lavia Punkalaidun Sastamala

ta voidaan aloittaa ja ovet avata suurelle yleisölle.
Sastamalassa on tehty pitkäjänteistä työtä Suomalaisen kirjan museon
perustamiseksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta apteekkari Bäckmanin taloa peruskorjataan parhaillaan
Suomalaisen kirjan museon, Pukstaavin tiloiksi.
Ensi kesänä yleisölle avattavassa museossa kerrotaan eri keinoin kirjan historiasta, tarkoituksesta ja merkityksestä, edistetään laaja-alaisesti sekä tieteen
että taiteen keinoin suomalaista kirjakulttuuria ja vahvistetaan suomalaisen
kirjan asemaa muun muassa nostamalla esiin ajankohtaisia aiheita.

Myönteinen
EU-rahoituspäätös
siivittää KOTI-hanketta
" Kaksi huonetta pyritään saamaan
koekäyttöön vuoden 2012
loppuun mennessä.
# Hannu Virtanen

Ikaalinen mukaan
Saspe-pöytään

”

" Ikaalinen käsittelee alkuvuonna esitystä
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisestä
Sastamalan suuntaan.

Auto ei välttämättä jyrähdä
aamulla käyntiin kuin palmun alta.

#Hannu Virtanen
Ikaalinen on kiinnostunut järjestämään sote-palvelunsa kimpassa Sastamalan seudun kanssa. Ikaalisten kaupunginhallitus käsittelee tammikuun
lopulla esitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisestä juuri Sastamalan suuntaan. Valtuusto käsittelee asian 7. helmikuuta.
Sastamalan perusturvakuntayhtymän jäsenkunnat ovat jo aiemmin
päättäneet ryhtyä valmistelemaan yhteistoiminta-alueensa hallintomallin
muuttamista. Uusi hallintomalli tulisi käyttöön vuoden kuluttua, vuoden
2012 alussa. Sosiaali- ja terveystoimen

Oletettuun Matti Näsän kysymykseen on vain yksi vastaus. Jokainen meistä vastaa omalla pikku panoksellaan
siitä, että homma toimii. Mutta armollinenkin pitää ajatuksissaan ja toimissaan olla sekä itselleen että muille. Ei
maailma valmiiksi tule.
Kun nyt ei olekaan lumeton nollatalvi, tarvitaan asennetta siihenkin. Auto ei välttämättä jyrähdä aamulla käyntiin kuin palmun alta, tuo tie on vielä muutaman tunnin auraamatta, liiterin takaseinä näkyy jo. Syitä stressille kyllä löytyy.
Yritetään ainakin viettää kiva, vaikka sitten kovakin talvi.
Hyvää uutta vuotta kaikille Alueviestin lukijoille!

integraatiosta kunnat päättävät erikseen.
Ikaalisten, Kiikoisten, Lavian, Punkalaitumen ja Sastamalan neuvottelijat olivat koolla viime viikon tiistaina Lavian
kunnanvirastolla yhteisessä neuvottelussa. Esillä oli hallintomallia suunnittelevan ohjausryhmän perustaminen. Esitys tulee kunnanhallitusten käsiteltäväksi tammikuussa. Ikaalisten neuvottelijat
ilmoittivat, että kaupunki osallistuu perustettavan ohjausryhmän työhön.
Perustettavassa 17 jäsenen ohjausryhmässä Ikaalisilla, Kiikoisilla, Lavialla ja Punkalaitumella olisi kolme
paikkaa kullakin. Sastamalalla paikkoja olisi viisi.

Sastamalan koulutuskuntayhtymän Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita eli
KOTI-hanke sai maakuntahallitukselta myönteisen rahoituspäätöksen, jonka myötä hankkeen toteuttamiseen
tulee Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena 342 150 euroa.
Koulutuskuntayhtymään
on suunnitteilla tulevaisuuden asuinympäristöä vastaava oppimisympäristö. Siinä
käytetään uutta teknologiaa kuten robotiikkaa, automaatiota ja erilaisia tietohallintojärjestelmiä, joita hyödynnetään tulevaisuudessa
ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalveluissa.
Kaksi huonetta pyritään
saamaan koekäyttöön vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin oppimisympäristöä pilotoidaan eri käyttäjäryhmien kanssa. Käyttäjinä ovat vammaisjärjestöt ja
ikäihmiset. Vuoden 2013 aikana rakennetaan viimeinen
oppimisympäristö siten, että
se on käyttökunnossa vuoden 2013 loppuun mennessä
hankkeen päättyessä.

Koulutukseen
uusia
mahdollisuuksia
Pitkälle automatisoidulla oppimisympäristöllä luodaan
uudet mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan sekä teknologiateollisuuden alojen
koulutustehtäville. Sosiaali- ja terveysalalla asia koskettaa lähi- ja sairaanhoitajia. Teknologiateollisuuden
aloja ovat puolestaan asentajakoulutus, automatiikka
ja hydrauliikka.
Opiskelijat voivat opiskella uudessa oppimisympäristössä tulevaisuudessa vaadittaviin työtehtäviin.
Hankkeessa huomioidaan
eri koulutustasot, lisä- ja täydennyskoulutus sekä oppisopimustoiminta. Uutta oppimisympäristöä hyödyntävät
koulutuksen järjestäjät, terveydenhuolto-organisaatiot
ja työelämä.
Yhteistyötahoina ovat
muun muassa Tampereen
ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
Vammalan aluesairaala, Sastamalan perusturvakuntayhtymä, Lojer Oy, Pihlajalinna
Oy ja Vexve Oy.

Hannu Virtanen
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