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ETELÄ-POHJANMAA. Ete-
lä-Pohjanmaan sote- ja maa-
kuntauudistus etenee väli-
aikaishallinnon vaiheeseen. 
Valmistelujohtaja aloittaa 
tehtävässään elokuun alussa. 
Tehtävään on valittu maakun-
tajohtaja Asko Peltola Etelä-
Pohjanmaan Liitosta.

Valmistelujohtaja johtaa 
sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistelua ja toimii vastuuval-
mistelijoiden työnjohdollisena 
esimiehenä. Peltola jatkanee 
uuden Etelä-Pohjanmaan väli-
aikaisena maakuntajohtajana 
varsinaisen maakuntajohtajan 
valintaan asti.

Väliaikaishallinto keventää 
uudistusta valmistelleiden työ-
ryhmien rakennetta, mutta yh-
teistyö on Peltolan mukaan yhä 
avainasemassa.

– Valmistelua on jatkettava 
laajassa yhteistyössä, kuten 
tähänkin asti. Maakunnassa on 
paljon erinomaista asiantun-
temusta, joka on valjastettava 
täysimääräisesti mukaan val-
mistelutyöhön, Peltola sanoo.

Uudistus koskee lähes 10 
000 henkilöä Etelä-Pohjan-
maalla, ja Peltolan mukaan on 
tärkeää pitää henkilöstö tiiviis-
ti mukana valmistelussa. Hän 
näkee tärkeänä myös kuntien 
roolin.

Seinäjoelle kaavoite-
taan siirtolapuutarhaa 
Puuttomantien var-
teen Soukkajoelle.

Seinäjoki
OUTI RANTALA

V
ihdoin kaupunki 
toteuttaa siir-
tolapuutarhan, 
joka on ollut 
kaupunkilaisten 

haaveena vuosikausia.
Keväällä 2016 tehdyn 

valtuustoaloitteen ja siirto-
lapuutarhayhdistyksen pe-
rustamisen myötä hanke on 
saanut vauhtia. Alueesta laa-
ditaan nyt yleissuunnitelmaa.

Lehtijuttu herätteli
Viime kesänä Epari nosti 
asian esille. Lehtijuttu sai 
siirtolapuutarhasta kiinnos-
tuneet ihmiset hereille. Lop-
pukesästä 2016 perustettiin 
yhdistys.

Seinäjoen Siirtolapuutar-
hayhdistyksen puheenjoh-
taja Seppo Perälä iloitsee 
hankkeen etenemisestä. Va-
jaassa vuodessa jäsenmäärä 
on yli kaksinkertaistunut. 
Tällä hetkellä jäseniä on 18.

– Seinäjoelle tarvitaan 
siirtolapuutarha, kuten muis-
sakin isoissa kaupungeissa 
on. Perustin viime vuonna 
Facebook-sivun ja kokeilin, 
saataisiinko väkeä innostu-
maan yhdistyksestä. Eparin 
juttu antoi mukavasti julki-
suutta asialle ja auttoi meitä 
saamaan lisää jäseniä, Perälä 
kertoo.

Yhdistys hallinnoi
Seinäjoen siirtolapuutarha-
yhdistys on vauhdittanut 
hanketta ja on mukana myös 
alueen kaavoituksessa. Alu-
een valmistuttua kaupunki ja 
yhdistys tekevät sopimuksen 
alueen vuokraamisesta ja teh-
tävien jaosta.

– Käytännössä yhdistys 
hallinnoi aluetta. Varmasti 

kiinnostus lisääntyy siinä vai-
heessa, kun alue alkaa konk-
reettisesti hahmottua.

Siirtolapuutarhalle on 
varattu 8,5 hehtaarin alue 
Puuttomantien varrelta. 
Alue on kaupungin omis-
tamaa vanhaa peltoa, joka 
sopii viljelypalstoiksi ja on 
tarkoitettu osayleiskaavan 
mukaisesti virkistysaluetoi-

mintaa.
Alustavien suunnitelmien 

mukaan alueelle tulee 100–
150 siirtolapuutarhatonttia. 
Tontille voi rakentaa myös 
pienen kesäasuttavan mökin 
ja varaston.

– Jos kaikki sujuu hyvin, 
siirtolapuutarha voi olla val-
mis jo ensi kesänä, Perälä 
arvioi.

Siirtolapuutarha toteutuu

Monen kaupunkilaisen unelma toteutuu, kun Puuttomantien varteen saadaan yli sata siirtolapuutarhatonttia.  GRAFIIKKA HANNELE NORJAGRAFIIKKA: HANNELE NORJA, KARTTA: MAPS4NEWS
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YIT ei tee Lakeuden 
Ankkuri -kauppa-
k e s k u s h a n k k e e n 

käynnistämispäätöstä kesä-
kuun lopussa umpeutuvaan 
määräaikaan mennessä. ÝIT 
ilmoitti päätöksestään Seinä-
joen kaupungille tänään maa-
nantaina.

Kaupunki jatkaa nyt 
neuvotteluja alueen raken-
tamisesta muiden tahojen 
kanssa. Sukari Konsernin 
toimitusjohtaja Tuomas Hen-
tunen on ilmoittanut, että 
Ideapark-neuvotteluja tullaan 
jatkamaan siitä, mihin syksyl-
lä jäätiin. 

– On harmillista, että 
useista esisopimuksista huo-
limatta YIT:n hanke ei eden-
nyt maaliin. YIT:n aiemmin 
keväällä julkistamien yritys-
ten määrä ja laatu kuitenkin 
osoittavat Seinäjoen veto-
voiman kaupallisena keskuk-
sena. Monet uudet kaupan 
toimijat ja ketjut haluavat 
sijoittua tänne. Myös Tilasto-
keskuksen tilastot osoittavat 
Seinäjoen olevan vähittäis-
kaupan liikevaihdolla asukas-

ta kohden mitattuna Suomen 
ykkönen, kaupunginjohtaja 
Jorma Rasinmäki toteaa.

Uudella kauppakeskuk-
sella haetaan asiakasvetovoi-
maa erityisesti maakunnan 
ulkopuolelta. Ostosmatkailu 
on merkittävää ja erityises-
ti houkuttelevan brändin 
omaavat kauppakeskukset 
kykenevät vetämään asiak-
kaita laajalta alueelta.

– Haemme kauppakeskuk-
sella uusia asiakasvirtoja osto-
matkailijoista. Vetovoimainen 
kauppakeskus on hyvä lisä 
palvelutarjontaamme.

Laajenevan asuntoraken-

tamisen vuoksi keskustan 
vaikutusalue kasvaa myös 
Joupin suuntaan. Nykyiset 
omakotialueet sekä parhail-
laan rakennusvaiheessa ole-
vat uudet kerrostaloalueet 
tukevat Joupin kaupallisen 
alueen kehittymistä.

Kaupungin ydinkeskus-
taan ei yli 50 000 kerrosalan 
kauppakeskusta autopaikka-
vaatimuksineen voida to-
teuttaa. Asemaseudun ke-
hittäminen monipuolisena 
työn, asumisen, palvelujen 
ja liikkumisen keskittymänä 
jatkuu osana kaupunkikes-
kustan kehittämistä.

YIT vetäytyy Lakeuden 
Ankkuri –hankkeesta

Jorma Rasinmäki sanoo, että uudet neuvottelut aloitetaan jo 
tällä viikolla.  KUVA JAAKKO ELENIUS

Sarjat ja lajit

ilmoittautuminen ja lisätiedot
ILMOITTAUMINEN
Ilmoittaudu 4.7.2017 mennessä  
osoitteessa
www.kilpailukalenteri.fi
Osanottomaksu ensimmäinen laji 
8 €, seuraavat 6 €/laji

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN  
JA TIEDUSTELUT:
Heikki Hietaharju p. 040 500 9096, 
hhietaharju@gmail.com
Osanottomaksu 12 €/laji 

Pankkiyhteys:  
IK/yu FI50 4924 0010 2450 87LISÄTIEDOT: http://www.ilmajoen-

kisailijat.fi/yleisurheilu

T/P7     40 m 
pallonheitto

T/P9     40 m 
1000 m  
pituus

T/P10   60 m 
pituus

T/P11   60 m 
1000 m 
kiekko

T/P12    60 m
korkeus

T/P13    60 m
1000 m 
200 m aj  
keihäs

T/P15    100 m  
800 m 
300 m aj 
kuula 
korkeus

N/M17  100 m 
800 m 
3-loikka 
kuula

N/M19  100 m 
3000 m 
3-loikka 
keihäs

Arvomme kaikkien osallistujien kesken 
suositun Jopo-polkupyörän! 

Voita JOPO! 

Nuorisokansalliset

yleisurheilukisat 
to 6.7.2017 klo 17.00 

Koskenkorvan Honkalanmäen kenttä

X iiI

Avoinna joka päivä klo 10-20facebook.com/HarmaOutlet/

28.6.-19.7.2017
 Anssin Jussin Areena

Ylihärmä

Avajaispäivänä yksi onnekas voittaa koko
ostoskorinsa sisällön! 100 ensimmäistä

koria on mukana arvonnassa.

AVAJAISET 28.6.
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Seinäjoen  
siirtolapuutarha
 • Soukkajoki, Puuttomantie

 • 8,5 hehtaarin alue

 • 100-150 siirtolapuutarha-
tonttia

 • Seinäjoen kaupunki rakentaa

 • Seinäjoen Siirtolapuutarha-
yhdistys hallinnoi

Uudistus valmistellaan 
tiiviillä aikataululla, mutta 
yhdeksi tärkeäksi virstanpyl-
vääksi Peltola linjaa tulevat 
maakuntavaalit. Tarkoitus on, 
että vaaleilla valittavat päättä-
jät voivat ensi vuoden alussa 
lähteä tositoimiin rakentamaan 
uutta Etelä-Pohjanmaata, joka 
aloittaa toimintansa vuoden 
2019 alussa.

Peltola muistuttaa, että 
koko uudistuksen keskiössä 
ovat kuitenkin loppujen lopuk-
si maakunnan asukkaat.  

– On rakennettava yhteis-
työssä uutta Etelä-Pohjanmaa-
ta, jossa maakunnan asukkaille 
pystytään tarjoamaan palvelut 
ja mahdollisuudet hyvään elä-
mään myös jatkossa, summaa 
Peltola.

Maakuntajohtaja Asko Peltola 
johtaa elokuun alusta lähtien 
sote-maakuntauudistuksen 

valmistelua.

Epari ilmestyy
keskiviikkoisin kesälläkin.

Lue myös verkossa!

Hyvää kesää!

epari.fi

89€

Maakunnankatu 3  

Seinäjoki  

puh 414 1282

Kypärät

39,90

10+

 istuin

89€

Emma BMX

matkarattaat

ovh 99,-

Emma 

Sitteri

29€

ovh 39,-

alk.

alk.

Ratasverhot

24,90

ON ALKANUT!
TERVETULOA!

KE
SÄ

••

•

••

•

ALE

puh. (06) 223 7420  
Herralankatu 34, 60320 SEINÄJOKI

Palvelemme: ma-pe 07.30-17.00
rintajouppi.fi

Valtuutettu merkkihuolto Opel – Kia – Chevrolet – Saab 
Adria – Sun Living – Bürstner

J.Rinta-Joupin huolto 
TARJOAA KAIKKIIN 
HENKILÖAUTOIHIN

Ilmastoinnin  
huolto

5900
+ kylmä- 
aine R134A

VARMISTA ILMASTOINNIN TOIMIVUUS ENNEN KESÄÄ

VARMISTA AUTOSI OHJAUSKULMIEN OIKEA SÄÄTÖ

6900

Alustan
4-pyörä- 
suuntaus

VARMISTA KIRKAS NÄKYVYYS

1990

Tuulilasin  
pyyhkijän sulat 
vaihdettuina 
alkaen

12900

Auton käsinpesu, vahaus 
ja kevyt sisä- 
puhdistus

TEETÄ NYT KEVÄTSIIVOUS AUTOLLESI

Varaa autollesi huolto helposti netissä:
rintajouppi.fi/huolto

Palveleva painomaailma

TOIMI NÄIN:

FESTARISELFIE

Parasta kuvaa voi äänestää    festarikesä   #provinssimuistoni

Lataa 
QR-koodin 
lukija äly-

puhelimesi 
sovellus- 
kaupasta

Tee 
tilaus

Skannaa 
QR-koodi

I-print painaa ja 
postittaa provinssi-
kuvakortin halua-
maasi osoitteeseen.

Provinssimuistosi 
painetaan ja 
julkaistaan.*

Tilaa kuvakortti

PARHAASTA 
PROVINSSI-
MUISTOSTA!
Tilaamalla kuvamuiston ja jakamalla sen 
some-kanavissa osallistut kisaan ensi vuoden 
Provinssi-lipuista. Liput voittaa hän, jonka 
kuvasta on eniten tykätty Facebookissa ja 
Instagramissa yhteensä. 

Tilauksen hinta 
on 3,90 euroa.

1. 2. 3.

Osallistu

-lippukisaan!

*Julkaisu vain tilaajan luvalla.


