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Pääkirjoitus

Ruokalistat
YHTENÄISKOULU:

KE 25.3. Hedelmäinen 
kalkkunakastike, hedel-
mäinen kasviskastike, tä-
ysjyväohra, salaattipöytä.

TO 26.3. Kinkkupasta-
vuoka, kasvispastapaistos, 
salaattipöytä.

PE 27.3.  Porkkana-pe-
runasosekeitto, raejuusto, 
kauraleipä, salaattipöytä.

MA 30.3. Kiinalainen 
possupata, Kiinalainen 
kasvispata, täysjyväriisi, 

salaattipöytä.
TI 31.3. 4-viljan hiutale-

puuro, marjakeitto, ruislei-
pä, kinkkuleikkele, juus-
tonmakuinen viipale (ve-
gaani), salaattipöytä.

KE 1.4. Broilerin jauheli-
hakeitto, kasvisgulassikeit-
to, sämpylä, salaattipöytä.

TO 2.4. Lohilaatikko, 
linssi-perunavuoka, kuu-
mennettu kasvis, salaatti-
pöytä.

Tiina Bolz

Wanha kuva

PE 3.4. Lihapullat, fala-
fel-kasvispyörykkä, rosé-
pippurikastike, peruna, sa-
laattipöytä.

MA 6.4. TexMex-keitto, 
maissi-paprikakeitto, juus-
to, ruisleipä, salaattipöytä.

TI 7.4. Makkarapihvit, 
kasvispihvit, perunasose, 
salaattipöytä.

KE 8.4. Kalapastavuoka, 
aurajuustoinen quorn-pas-
ta, salaattipöytä.

Seppo Kohvakan maidon kuljetuksessa käytetyt säiliöautot 1980-luvulla. 
 Kuva: Marko Kohvakan kotialbumi

Edellisessä HaSessa olleen vanhan lossikuvan tekstissä oli väärä vuosiluku. 
Oikea vuosi oli 1966. Kiitos Leila Häkkiselle tarkkasilmäisyydestä.

Missä muodossa 
aluejohtokunnat 
jatkavat toimin-
taansa, selviää 
myöhemmin.
Kaupunginvaltuusto teki 
joulukuussa 2019 päätök-
sen, jonka mukaan alue-
johtokuntien toimintamalli 
tulee uudistaa ja uusi malli 
osallisuustyölle tulee esittää 
heinäkuussa 2020. Asian 
tiimoilta on tähän men-
nessä pidetty kaksi pala-
veria, yksi tammikuussa ja 
viimeisin 10. maaliskuuta.  

Mikkelin kaupungin 
palkkaama konsultti on laa-
tinut muutamankin vaih-
toehdon, jotka on esitelty 
aluejohtokunnille. 

– Aluejohtokunnat eivät 
kuitenkaan ole tähän men-
nessä esitettyjä vaihtoehtoja 
hyväksyneet, kertoo Hau-
kivuoren aluejohtokunnan 
puheenjohtaja Leo Lauk-
kanen.

Laukkasen mukaan paras 
vaihtoehto olisi, että alue-
johtokunnat jatkaisivat 
nykyrakenteella, vahvas-
sa yhteistyössä kaupungin 
kanssa.

– Toiminnan pitää olla 
vahvoissa ja aidoissa alueen 
lähtökohdista tapahtuvissa 
toimissa niin kuin nytkin. 

Laukkanen sanoo että esi-
tetyt mallit, joista viimei-
senä esimerkkinä aluejoh-
tokuntien alueilla toimisi 
alueraadit ja joista asioita 
vietäisiin yhteiseen kes-
kitettyyn yhdistykseen, ei 
toimi. 

– Tekeminen ja alueille 
saatavat aikaansaannokset 

jäisivät tasolle, johon kel-
lään ei riittäisi enää moti-
vaatiota. Se on peukku pys-
tyyn tai alas.

Nykyistä aluejohtokun-
tamallia voidaan kehittää 
monilla yksityiskohdilla ja 
vahvistaa niin, että sillä oli-
si suurempi merkitys koko 
kaupunkikokonaisuuden 
kehittämisen kannalta. 

– Onhan kaupunki yli 
110 kilometriä pitkä. Nyt 
pyöritään kehitystoimissa 
aika suppealla ydinkeskus-
tan alueella, vaikka aluekes-
kukset tarjoavat ympäris-
töineen paljon vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia, Lauk-
kanen sanoo. 

– Ihmisillä on selvää ha-
lua muuttaa maaseutuym-
päristöön, kunhan asumis- 
ja ympäristöedellytykset 
ovat odotetulla vaatimus-
tasolla.

Mikkeli tarvitsee uusia 
asukkaita veronmaksajina 
ja yritysten kassavirran vah-
vistajana. Laukkanen sanoo 
että nyt onkin tarve vahvis-
taa aluejohtokuntatyötä ja 

lisätä yhteistyötä kaupun-
gin asumisen ja ympäris-
tö- sekä liikuntasektorin 
kanssa. 

– Tämä luo tarpeen siirtää 
aluejohtokunnat takaisin 
kaupunginhallituksen al-
le. Se, että aluejohtokunnat 
ovat nyt hyvinvoinnin ja 
osallisuuden lautakunnan 
alaisuudessa, tekee alue-
johtokuntien työstä turhan 
byrokraattisen.

– Olemme täysin vääräs-
sä lokerossa. Lautakunta ei 
tunne alueiden lähtökohtia, 
toimintamahdollisuuksia 
eikä yleensäkään aluejoh-
tokuntien yksilöllisiä vah-
vuuksia tai alueen työkult-
tuuria, Laukkanen toteaa. 

– Jos jotain hyvää koro-
naviruksesta voi todeta, se 
lopettaa nyt vähäksi aikaa 
sen joukon aktiivisuuden, 
joka on ajanut viime syk-
systä lähtien yksiselittei-
sesti aluejohtokuntien lo-
pettamista. 

– Nyt heidän on pakko 
antaa meille mahdollisuus 
tuoda julki aluejohtokun-
tien näkemykset ja ottaa 
meidät tasavertaisina neu-

vottelukumppaneina jat-
kosuunnitelmia tehtäessä, 
päättää Laukkanen.

Mikkelin kaupunginjohtaja 
Timo Halonen kertoo että 
aluejohtokuntauudistuk-
sen tiimoilta mitään uutta 
kerrottavaa ei ole. Seuraava 
tapaaminen kaupungin ja 
aluejohtokuntien kesken 
piti olla maaliskuun lopulla, 
mutta ymmärrettävästi se 
on peruttu koronaviruk-
sen takia.

– Peruminen on herät-
tänyt jonkin verran vää-
rinymmärryksiä siitä, että 
asioista olisi jo tehty pää-
tökset. Virkamiehet kyllä 
pyörittelevät niitä paperei-
ta, jotka aikaisemmin ovat 
tulleet esityksinä, mutta 
aluejohtokunnat voivat olla 
ihan huoletta.

– Mitään päätöksiä ei 
ole tehty, eikä tehdä ilman 
aluejohtokuntien kuule-
mista. Kokoonnumme he-
ti, kun päästään vähänkään 
normaalimpaan tilantee-
seen, Halonen sanoo.

Aluejohtokunta-
uudistus lepää pöydälläMaksimoidaan hyvät asiat

Kun avaat lehden, kuuntelet radiota tai katsot tele-
visiota, ensimmäinen, toinen ja kolmaskin asia on 
koronavirus. Sosiaalisessa mediassa virustilanteen 
käänteitä käsitellään taukoamatta. Tietäjiä on joka 
lähtöön ja keskusteluista kuoriutuu tartuntatautien 
asiantuntijoita, vaikka oma osaamisalue ei liippaa 
sinne suuntaankaan. 

Jopa kuumana käyvä keskustelu on lopulta hyvä 
asia. Tarinoinnin keinolla huoli ja pelko kanavoituu 
pois omasta mielestä edes hetkeksi. Tämä pitää vain 
ymmärtää, sillä juttuseurasta on pulaa rajoitettujen 
kansalaisoikeuksien vuoksi. 

Koronan jälkilaineissa nähtäneen paljon hyviäkin 
asioita. Seuraavassa on ennakoitu muutamia asioi-
ta. Yksi niistä tulee olemaan muutos pehmeämpään 
arvomaailmaan päin. Jatkuvan tuottavuuden kasvun 
ja minuuttiaikataulun mukana juokseminen kyseen-
alaistetaan. Miksi rauhallisemmasta ja pitkässä juok-
sussa varmasti yhtä tuottavasta elämäntavasta ei voisi 
tulla uusi normi?

Etätyön työskentelytavat ja ohjelmat tulevat monil-
le tutuiksi ja työyhteisöissä opitaan uudet pelisäännöt 
puolipakon sanelemina. Turhia työmatkakilometrejä 
säästetään tulevaisuudessa rutkasti ja maaseudulla 
asumisen tai mökillä oleilun suosio kasvaa.

Kotimaan matkailu tulee myös kasvamaan. Tähän on 
helppo löytää kaksikin syytä jo etukäteen: ulkomaan 
matkailu on arvokkaampaa tulevasta lentoyhtiöiden 
konkurssiaallosta johtuen. Ja selvää on, että kotimaan 
matkailu mielletään takuuturvalliseksi vaihtoehdoksi. 

Haukivuorelle matkailun ja mökkeilyn suosion 
kasvu tulee olemaan luonnollisesti erittäin iso asia. 
Tosiasia kotimaisista, puhtaista ja luonnonläheisistä 
lomaseuduista Lapin ohella ei ole nyt kovin kaukana. 
Aivan kuten esimerkiksi Rantasalmen Järvi-Sydämen 
suosio on jo osoittanut.

Toinen paikallisesti iso asia on kotimaisen ruoan 
arvostuksen kasvaminen. On suorastaan ironista, että 
tämä asia pitää mennä kovan kautta perille. Tuskin 
näemme enää suurempia väittelyjä omavaraisen ruoan-
tuotannon tarpeellisuudesta sen enempää huoltoase-
man google-pöydässä kuin eduskunnassa.

Myös paikallisten palvelujen ja tuotteiden suosio 
tulee olemaan heti koronan jälkilaineissa vilkkaam-
paa, kunhan rajoituksista päästään eroon. Yrittäjille 
tämä rajoitusaika voi tosin koitua kohtaloksi, sillä 
kesän yli jatkuvaa talvea eivät kaikki enää kestä. Ke-
sän ja kesäasukkaiden merkitys palvelusektorilla on 
käytännössä korvaamaton.

Onneksi meillä kaikilla on mahdollisuus pitää osal-
tamme palvelurakennetta pystyssä. Tämä tapahtuu 
parhaiten asioimalla tai soittamalla, sillä palvelukyn-
nys yrityksissä on varmasti aiempaa matalammalla. 
Nettikaupasta ei oman kylän pienyritysten palveluja 
tapaa, mutta ennen kuin painat nappia ja lähetät ra-
hasi muille maille, niin kysy edes vaihtoehtoa omalta 
kylältä. Se kysyminen kun on ilmaista.

Aluejohtokunta on ollut viime vuosina varsin aktiivinen toimija, mutta nyt 
sen rooli aluedemokratian työkaluna on vaakalaudalla. Kuva asukaskuule-
mistilaisuudesta kesäkuulta 2018, jolloin Hauki-Hallissa pidetyssä tilaisuu-
dessa keskusteltiin liikenneasioista niin VR:n, julkistahojen, asukkaiden kuin 
vapaa-ajan asukkaiden kesken.

Kuva: HaSen arkisto


