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Jouni Nikula
KÄLVIÄ (KP)
Keraamikko ja kuvataiteilija Jaa-
na Brinck on tarkkana, kun laa-
toittaja Heikki Koskela aloitte-
lee urakkaansa tiistaiaamuna.

Yksi Lucina Hagmanin koulun 
uuden koulurakennuksen aulan 
pääseinistä muuttuu taideteok-
seksi vielä ennen juhannusta.

– Päivässäkin päästään jo pit-
källe, sanoo Heikki Koskela ase-
tellessaan laattaa seinälle.

Jaana Brinckin työ on niin sa-
nottu prosenttitaideteos. Se tar-
koittaa sitä, että marginaalinen 
osuus koulun rakentamisbudje-
tista käytetään julkiseen taidete-
okseen, joka toimii eräänlaisena 
alueen identiteettisymbolina.

– On hienoa, että rakentamises-
sa alkaa olla tilaa muillekin kuin 
kylmille ja koville ratkaisuille, 
sanoo vantaalainen Brinck.

Hän kädenjälkensä päätymi-
sen kälviäläiskoulun seinälle te-
ki mahdolliseksi Kokkolan kau-
pungin taidepankki-tietokanta.

Pankkiin ilmoittautuvat taitei-
lijat antavat tietonsa kaupungin 
sivistystoimen alaisten raken-
nus- ja peruskorjaushankkei-
den käyttöön. Taiteilijoiden va-
linnasta päättävät taidehankin-
tatyöryhmät.

– Lähetin portfolioni taide-
pankkiin kolmisen vuotta sitten. 
Minuun otettiin yhteyttä syksyl-
lä. Olen erikoistunut kuvakera-
miikkaan, jota teen usein yh-
teisötaideprojekteissa lasten ja 
nuorten kanssa, Brinck sanoo.

Värit vahvoja
Lucina Hagmanin koulun aula-
taideteos koostuu teollisesti val-
mistetuista laatoista sekä käsin 
tehdyistä reliefi laatoista ja siirto-
kuvakeramiikkalaatoista. Värit 
ovat vahvoja, kuten kaupungin 
taidehankintatyöryhmä halusi.

– Kaikki kuvakeramiikkalaa-
tat on tehty käsin. Sillä saadaan 
pehmeyttä ja aitoa kädenjälkeä 
uuteen rakennukseen, Brinck 
sanoo.

Ikkunaa entisajan koulunkäyn-
tiin avaavat kuvat ovat peräisin 
Vanha Kälviä -kuvapankista. Ne 
esittelevät myös Lucina Hagma-
nia henkilönä.

Lucina Hagman syntyi ja viet-

ti lapsuutensa Kälviällä. Hänes-
tä tuli koulunjohtaja, poliitikko 
ja naisasialiikkeen pioneeri.

– Lucina Hagman oli todellinen 
rautarouva ja voimahahmo, joka 
ajoi tytöille mahdollisuutta tasa-
vertaiseen koulutukseen. Kävin 
täällä talvella pitämässä viikon 
mittaisen työpajan yläkoululai-
sille. Keskustelimme muun mu-
assa Lucina Hagmanin elämäs-
tä, Brinck kertoo.

Yläkoululaiset pääsivät 
Brinckin ohjauksessa tekemään 
piirroksia sekä kaivertamaan lei-
masimia laattoja varten.

– Keraamisissa siirtokuvissa on 
nuorten piirroksia ja nimikirjai-
mia. Niissä on korostettu käsillä 

tekemistä ja piirrosjälkeä.

Laatoittajan 
unelmaurakka
Jaana Brinck sai luonnostyön-
sä valmiiksi kevättalvella. Maa-
nantaina hän teki teoksensa esi-
ladonnan luokan lattialle.

Kaikki laatat löysivät paikkan-
sa.

– Vähän kyllä jännitti, sillä teol-
listen laattojen toimitusaika ve-
nyi seitsemään viikkoon.

Brinck kantaa yhden laatan 
kerrallaan luokasta aulaan, laa-
toittaja Heikki Koskelan koke-
neisiin käsiin. Oulaisissa asuva 
Koskela pitää taideteoksen ka-
saamista erityisen hienona työ-

tehtävänä.
Hän on iloinen myös siitä, et-

tä taiteellisille ratkaisuille jäte-
tään nykyään tilaa julkisessa ra-
kentamisessa.

– Tämä on toinen taideurak-
kani. Ensimmäinen oli Ylivies-
kassa, jossa työn nimi oli muis-
taakseni Tiedon portaat. Sekin 
tehtiin kouluun. Saan taiteilijal-
ta yksityiskohtaisia ohjeita koko 
ajan. Tässä ei saa kiirehtiä liikaa, 
sanoo Koskela.

Teos elää hieman vielä kokoa-
misvaiheessa. Kälviällä pientä li-
sähaastetta toivat seinän listat.

– Saumaväleistä keskustelim-
me vasta työn alkaessa, naurah-
taa Brinck.

Kälviällä syntyneen Lucina Hagmanin elämä ja teot näkyvät keraamikko Jaana Brinckin teoksessa. KP/JUHA SALLINEN

Taideseinä lämmittää koulutilaa
Keraamikon teoksessa on Lucina Hagmanin ääni ja oppilaiden kädenjälki

Teoksen esiladonta tehtiin luokan lattialle.

Hanna Perkkiö
KALAJOKI/YLIVIESKA (KP)
Yrittäjäkunnan ikääntyessä 
yhä useampi yritys kohtaa ti-
lanteen, jossa toiminta on jat-
kajan puutteen vuoksi vaaka-
laudalla. 
  Omistajanvaihdokselle kan-
nattaa uhrata ajatuksia silloin-
kin kun asia tuntuu vielä kau-
kaiselta.  

– Etenkin sukupolvenvaih-
doksissa yleisin ongelma on, 
että niihin ryhdytään usein 
liian myöhään. Esimerkiksi joi-
denkin verohuojennusten saa-
miseksi on tehtävä liikkuja jo-
pa 10 vuotta etukäteen, toteaa 
johtava asiantuntija Esa Myl-
lylä Talenomin konsultointi-
palveluista.

Yhteiskunta kannustaa suku-
polvenvaihdoksiin erilaisin ve-
rohelpotuksin. Harva yrittä-
jä kuitenkaan on niistä kaikis-
ta kunnolla selvillä. Kalajoella 
järjestetyssä yrittäjätilaisuu-
dessa puhunut Myllylä kehot-
taakin kääntymään asiantun-
tijoiden puoleen jo aikaisessa 
vaiheessa.

– Esimerkiksi verottajalta voi-
daan hakea tarvittaessa ennak-
koratkaisuja tulkinnanvarai-
siin kysymyksiin. 

Tarve kasvaa
Uusi hallitus aikoo edistää su-
kupolvenvaihdoksia alenta-
malla perintöveroa.
 Tähän on hallitusohjelmas-
sa varattu 40 miljoonaa eu-
roa vuosittain. Tarkemmista 
toteutuskeinoista ei vielä kui-
tenkaan ole tietoa.

Hallitus kaavailee myös va-
rainsiirtoveron poistamista ti-

lanteissa, joissa liikkeen- tai 
ammatinharjoittaja tai maa- 
ja metsätaloudenharjoittaja 
siirtää omaisuutta henkilö- tai 
osakeyhtiöön yritysmuodon 
muutoksessa. 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mervi Järkkä-
län mukaan näillä helpotuksil-
la on yllättävänkin iso merki-
tys omistajanvaihdosten kan-
nalta.

– Toiveissa on, että muutok-
set todella helpottaisivat tilan-
netta käytännössä. Omistajan-
vaihdoksia tarvitaan huomat-
tavasti nykyistä enemmän.

Suomessa on parhaillaan-
kin kymmeniätuhansia yrittä-
jiä, jotka ovat eläkeiässä tai lä-
hestymässä sitä. Kolme vuot-
ta sitten julkaistun omistajan-
vaihdosbarometrin mukaan 
Keski-Pohjanmaalla noin 30 
prosentissa yrityksistä oli odo-
tettavissa sukupolvenvaihdok-
sia. 

Oma lukunsa omistajan-
vaihdoskysymyksissä ovat yk-
sinyrittäjät. Heillä liiketoimin-
ta perustuu usein omaan am-
mattitaitoon, joka ei ole suo-
raan siirrettävissä. Järkkälän 
mukaan yrittäjäjärjestö onkin 
perustamassa erillistä valio-
kuntaa pohtimaan yksinyrit-
täjien asemaa. 

– Keski-Pohjanmaan Yrittäji-
en jäsenistä yli puolet on yk-
sinyrittäjiä. Näiden yritysten 
jatkaminen on tärkeää myös 
monien palvelujen saatavuu-
den kannalta.

Valmis asiakaskunta
Ylivieskan keskustassa sijaitse-
van Hiushoitola Sorellan omis-

taja Sisko Hyvärinen on toi-
minut 30 vuotta yrittäjänä. 
Hän ymmärtää hyvin niitä 
yrittäjiä, jotka eivät halua jää-
dä eläkkeelle.

– Vaikka näin kauan olen teh-
nyt tätä työtä, se on vieläkin ki-
vaa. Nytkin oli loman jälkeen 
mukavaa tulla takaisin töihin. 

Hyvärisellä on vielä vuosia 
matkaa eläkeikään. Silti hän 
myöntää, että jossain vaihees-
sa yrityksen jatkoa on aletta-
va miettiä. Pitkään toimineel-
la yrittäjällä on uskollinen asia-
kaskunta, joten mahdollinen 
jatkaja saisi tulevaisuudessa 
käsiinsä valmiin paketin. 

– Yhdeksän kymmenestä on 
pitkäaikaisia asiakkaita. Jos lii-
ke lopettaisi, asiakaskunta ha-
joaisi kuka minnekin.

Hyvärinen kuitenkin uskoo, 
että ratkaisu aikanaan löytyy. 
Alueella on alan koulutusta, jo-
ten ammattilaisia on saatavilla. 
Pelkkä taito ei silti riitä, vaan 

vaaditaan myös yrittäjähen-
kisyyttä sekä valmiutta tehdä 
pitkää päivää. 

– Tässä yrityksessä minulla 
on koko ajan kädet täynnä työ-
tä. Kun ajattelee että on alan 
ihmisiä työttömänäkin, niin 
kunpa nämä asiat saisi joskus 
kohtaamaan.

Sisko Hyväriselle tärkeitä ovat tuttu asiakaskunta ja työn sosiaalisuus. Tuoliin istui tällä kertaa Aila Oikari, jonka kampaus laitettiin rupat-
telun lomassa kuntoon.  KP/HANNA PERKKIÖ

Jatkoa mietittävä ennen
kuin on myöhäistä

Yritysten omistajanvaihdoksiin luvassa uusia helpotuksia

Antti Savela
HAAPAJÄRVI (KP)
Haapajärven valtuusto päätti 
kokouksessaan rakentaa uuden 
uimahallin urheilualueelle Ron-
kaalaan.
 Vielä viime vuonna uimahal-
lia hahmoteltiin hotelli-ravin-
tola Kulkurin Kievarin vierus-
tontille, jossa väistyvä hallikin 
sijaitsee.

Asemapiirroksen mukaan ui-
mahalli tulee kulmittain jäähal-
lin eteläpäätyyn.

Vesa Puputti (sit.) esitti hal-
lin jättämistä nykyiselle paikal-
le, mutta häntä ei kannatettu. 
Puputin mukaan nykyinen ur-
heilutalo jää uudisrakennuk-
sen taakse, jolloin se on tyhjen-
nettävä.

– Lisäksi uimahalli näyttää 
myös koko ajan laajentuvan si-
tä mukaan kun uusia piirustuk-
sia tulee, Puputti totesi ja viit-
tasi uusiin suunnitelmiin. Al-
kuperäisessä versiossa Kieva-
rin viereen ei uimahallille oltu 
piirretty liikuntatiloja. Asema-
piirustuksesta ei selviä, kuin-
ka iso kellariin tuleva liikunta-
tila on.

Samalla valtuusto päätti ha-
kea kulttuuri- ja opetusminis-
teriöstä lupaa aloittaa työt vas-
ta joulukuussa. Haapajärvi sai 
uimahallille liki miljoonan eu-
ron valtionavustuksen ehdolla, 

että työt käynnistyvät viimeis-
tään lokakuussa.

Selänteen
sairauspoissaolot
huolestuttavat
Haapajärven valtuusto hyväksyi 
osaltaan myös Selänteen kun-
tayhtymän ja kaupungin oman 
toimintakertomuksen ja tilipää-
töksen viime vuodelta.

Selänteen tarkastuslautakun-
ta huomautti yhtymän hallin-
toa siitä, että kuntayhtymän 
sairauspoissaolot ovat korkeal-
la tasolla. Selänteen 735 henki-
lön vahvuudesta sairauslomalla 
on koko ajan 88 henkilöä eli 12 
prosenttia. Sairastavuus on py-
synyt edellisvuoden tasolla.

Tarkastuslautakunnan puo-
lesta valtuuston kokouksessa 
puhui Hannes Tolonen (kesk.).

Tarkastuslautakunta kysyy ra-
portissaan, mistä suuri sairaus-
poissaolojen määrä johtuu, ja 
ehdottaa harkittavaksi muun 
muassa resurssien lisäämistä 
sairastavuuden vähentämiseen.

Hyvänä Selänteen tarkastus-
lautakunta piti sitä, että lasten-
suojelun menot ovat vähenty-
neet. Lautakunta piti kuitenkin 
poissaoloja vieläkin liian korkei-
na, ja ehdotti että lastenhoidon 
ongelmien ennalta ehkäisyyn 
harkitaan moniammatillista hoi-
toapua perheisiin.

Haapajärven uimarit
muuttamassa 
Ronkaalaan

Anne Mattila
OULAINEN (KP)
Kaupunginhallitus esittää 
200 000 euron nettolisämäärä-
rahan varaamista Oulaisten uu-
den uimahallin rakentamiseen.

Valtuusto saa käsiteltäväkseen 
investointisuunnitelman, joka 
sisältää vajaat yhdeksän mil-
joonaa euroa menoja ja miljoo-
na euroa tuloja.

Kaupunginhallitus esittää ra-
kentamiseen varattujen raho-
jen jaksotusta tälle ja kahdelle 
seuraavalle vuodelle. Rakenta-
minen käynnistyy parilla mil-
joonalla tänä syksynä ja varsi-
nainen rakentamisvuosi on ensi 
vuosi. Hallin on määrä valmis-
tua keväällä 2017.

Rakentaminen edellyttää EU-
tasoista kilpailutusta.

Oulaisten uusi uimahalli teh-
dään Haaranmäen alueelle 
Konttilantien, Uimarintien ja 
Oulaistenkadun väliin jääväl-
le alueelle. Lähellä ovat muun 
muassa terveydenhuolto-oppi-
laitos, Oulaskankaan sairaala, 
kuntoutuskoti Taukokangas ja 
urheilupuisto, jossa ulkosuori-
tuspaikkojen lisäksi jäähalli.

Vanha uimahalli on Sahan alu-
eella.

Neljä hakijaa
haastatteluun
Oulaisten elinkeino- ja kehitys-
johtajan toimen hakijoista haas-

tatellaan neljä henkilöä. He ovat 
Raita Sportin hankintapäällikkö 
Sampo Kvist, diplomi-insinöö-
ri, KTM Tiina Savola, Pohjan-
laukka Oy:n toimitusjohtaja Sa-
kari Varala ja Oulaisten kau-
pungin kehitysjohtaja Jarmo 
Soinsaari.

Kaikkinensa virkaa haki 29 
henkilöä.

Kaupunginhallitus esittää kau-
punginvaltuustolle, että Janne 
Jääskeläiselle myönnettäisiin 
ero perusturvalautakunnan jä-
senyydestä ja valittaisiin uusi jä-
sen hänen tilalleen jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi.

Tekninen toimi
hoitaa vuokraukset
Oulaisten kaupunginhallitus 
ohjeistaa hallintokuntia siitä, 
etteivät ne itsenäisesti vuokraa 
kaupungin tiloja, eivätkä sano 
irti vuokrasopimuksia.
 Vuokraamispäätökset tekee 
tekninen toimi tai kaupungin-
hallitus.

Vuokrasopimusten irtisano-
minen tapahtuu saman tahon 
kanssa, jonka kanssa vuokra-
sopimus on tehty.

Valmistelua ja esityksiä tekni-
selle toimelle voivat tehdä kaik-
ki hallintokunnat hallitsemien-
sa tilojen osalta.

Tilojen lyhytaikaisesta käytös-
tä päättävät jatkossakin hallin-
tokunnat.

Lisää rahaa Oulaisten 
uimahallin
rakentamiseen

YLIVIESKA (KP)
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen uimapaikkojen 
veden laadun tarkkailu on aloitettu. Ensimmäiset näytteet 
olivat kaikilla uimapaikoilla puhtaat, eli vesi on uintikel-
poista. Vesistä mitataan E.coli- sekä enterokokkibakteeri-
en pitoisuuksia.

Ylivieskassa seurannassa ovat Hamarinpuiston, Kekajär-
ven ja Törmälän leirikeskuksen uimapaikat. Alavieskas-
sa seurataan Petäjälammen, Linnakallion, Rilkkeen mon-
tun ja Vieskanjärven veden laatua. Sievissä seurattavia ve-
sistöjä ovat Villenjärvi, Saarivesi, Vanhankirkon monttu, 
Maasydänjärvi, Korhosjärvi, Jyringin monttu sekä Louet-
järven leirikeskuksen uimapaikka.

Nivalassa seurantapisteitä on kaikkiaan 11: Pidisjärvi Ky-
läojan ranta, Vinnurvajärvi, Pidisjärvi Kiviojan ranta, 
Golfk entän maauimala (Vierikankaan uimapaikka), Pohjo-
järvi, Aartaminjärvi, Ypyänjärvi, Kalajoki Karvoskylän ui-
ma-paikka, Kurun uimapaikka, Nivalan Turkin Ylania se-
kä Sikoranta.

Uimavesien lämpötilat vaihtelivat mittauspaikoilla 12 ja 
14 asteen välillä.

Uimavedet puhtaita Kallion alueella

KOKKOLA (KP)
Viisi pelaajaa voitti viime viikon Keno-kierroksella 
(24/2015) viisinumeroiset voittosummat Kenon Kunkku-
Kertoimilla.
  Torstai-illan kenoarvonnassa onni suosi Kokkolassa Puu-
tarhakadun R-kioskilla pelannutta kenoajaa. Hänellä oli 
10-tason rivissään yhdeksän numeroa oikein, mikä tiesi 
KunkkuKertoimien myötä 20 000 euron voittoa.

Kenovoitto napsahti Kokkolaan


