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POHJALAINEN

Pitkämön alueen
viemäröinti
alkaa talvella
KURIKKA
Martti Saranpää

Kurikan Pitkämön allasalueen laaja viemäröintiurakka alkaa talvella, jos ei mitään yllättävää aivan
viime metreillä ilmene.
Hankkeen takana on Pitkämön
altaan ympäristön viemäröintiosuuskunta. Osuuskunnan hallituksen jäsen Lasse Mukkala
sanoo, että tarkoitus on pistää
maahan viemäriputkea noin 50
kilometrin matkalle eli suunnitelmissa on kiertää koko Pitkämön altaan alue.
Hänen mukaansa Kurikan valtuusto myönsi jokin aika sitten
osuuskunnan Nordeasta otettavalle miljoonan euron lainalle
kaupungin omavelkaisen takauksen.
Mukkalan mukaan hankkeen
kaikki suunnitelmat ovat valmiina, ja urakkatarjoukset pistetään
hankkeesta lähiviikkoina liikkeelle.
— Itse urakka on määrä käynnistää tulevan talven aikana ja työt
on määrä saada valmiiksi vuoden
aikana. Osuuskunnan verkosto tulee yhdistymään Saukkorannassa
kaupungin viemäriverkostoon.

Alueella yli 250 kiinteistöä

Mukkala sanoo, että suunnittelualueella on noin 250–260 kiinteistöä, joista suunnilleen 220 on
vakituisesti asuttuja. Loput ovat
vapaa-ajan mökkejä.
Mukkalan mukaan kiinteistön liittäminen verkostoon tulisi
suunnitelmien mukaan maksamaan liittyjälle 4 500–5 000 euroa
eli tämän summan jokaisen pitäisi maksaa omasta pussistaan.
Hän sanoo, että tällaisista summista on lähdetty liikkeelle ja hän
myös uskoo, ettei summa tule olemaan kaukana todellisuudesta.
Kaikki tietenkin selviää tarkemmin siinä vaiheessa, kun urakka
on jaettu.
Haja-asutusalueiden jätevesihuolto pitäisi olla kunnossa vuoden 2013 loppuun mennessä koko
maassa.
Mukkala sanoo, että he osuuskuntana nyt tarjoavat liittyjille/
kiinteistöille tämän mahdollisuuden.
Tärkeää hänen mukaansa tässä toteutettavassa hankkeessa
on myös se, että Pitkämön allas
pysyisi puhtaana. Mukkalan mukaan allas on Kurikalle varsin tärkeä asia.

Aivokuollut synnytti
elävän vauvan Kuopiossa
Isoot Nuukat lähtevät lenkille säällä kuin säällä. Lenkin päätteeksi nautitaan yhteisistä löylyistä ja puhutaan asiat halki. Kuvat: Eetu Sillanpää

Laihian Isoot Nuukat revittää reilusti
Laihialainen sporttiporukka juoksee ja pistää
juostessaan asiat halki,
poikki ja pinoon. Hervoton huulenheitto ja
saunominen tarjoavat
sakille arjen eliksiiriä.
Sivujuonteena syntyy
jopa bisnestä.
Laihia
Pirkko Lehtimäki
pirkko.lehtimaki@pohjalainen.fi

— Nuukia me ollahan kaikki, muttei niinkään isoja. Minäkin oon
porukan lyhimmästä päästä, Juha
Haapala, 46, kuvailee sporttiklubi Isojen Nuukien olomuotoa.
Laihialaisten miesten porukka
juoksee joka toinen tiistai yhteisen lenkin ja päivittää samaan hikeen tuoreet tapahtumat.
Vaikka monet klubilaisista ovatkin maratoonareita, juoksu ei aina
tarkoita hikipinkoa vääntämistä;
sauvakäveltykin on ja hiihdetty.
— Hitaamman mukaan mennään. Hyssytellen eikä hullun lailla. Ja koko ajan jutellaan, Haapala
selittää juoksuvauhtia.
Urakan kruunaa ohittamaton
päätösrituaali - sauna.
Isoot Nuukat perustettiin vuonna 1987. Haapala sai kutsun porukkaan kolmisen vuotta sitten.
Miehet ovat pistäneet pystyyn
lisäksi samannimisen osakeyhti-

Lippis kertoo, millä porukalla mennään.

Lenkkiporukka on opettanut ylistarolaissyntyiselle Juha Haapalalle laihialaisuuden ydinasiat.

ön, joka keskittyy bisnekseen.
— Ensimmäinen talotontti on
jo myyty ja toinen on myynnissä.
Rikkauksia tällä ei tavoitella, mutta onpahan jonkinlainen lisäharrastus.
Nikosta kummipoika

Isoot Nuukat -klubiin kuuluu tällä
haavaa 13 jäsentä ynnä kummipoika Niko Lepistö, lupaava juoksija ja hiihtäjä.
Koko klubi punttaa Lepistön

uraa eteenpäin, ja erityisesti sitä
tekee Kari Saarela.
Sporttiklubiin ei noin vain
mennä vaan sinne kutsutaan.
— Jo tieliikenteenkin takia porukkaa ei saa olla liikaa, jotta kaikki mahtuvat kulkemaan, Haapala
huomauttaa.
Lenkin päätteeksi klubilaiset
kerääntyvät saunan lauteille.
— Siellä melskataan ja pemistellään juttua erittäin voimakkaasti. Tekstiä tulee ilman suurempaa

saivartelua. Vasta klubiin liittymisen jälkeen rupesin ymmärtämään Laihian asioista, paljastaa
ylistarolaissyntyinen, 13 vuotta
nuukien pitäjässä asunut Haapala.
— Huomaan olevani aika pliisu, kun seuraan muiden räväkkiä
kommentteja.
Kunnon kohotusta

Lenkkeilevää miessakkia yhdistää urheiluhenkisyys sekä klubi-

Nauhat solmuun ja eikun menoksi.

meininki.
Fyysisen kunnon harjoittaminen on Haapalan mielestä korkein
motiivi ponnistelulle. Tiukkapipoisia ei kuitenkaan olla.
Sallittua on sekin, että lenkki
jää joskus syystä tai toisesta väliin.
Saunomaan silti tullaan melkein
keinolla millä hyvänsä.

Jos jäsenen käyntikerrat uhkaavasti hiipuvat, klubista saattaa
saada jopa lähtöpassit.
Porukka osallistuu yhdessä
myös erilaisiin urheilutapahtumiin ja muihinkin tempauksiin.
Perinteeksi ovat käynneet muun
muassa Levin ruskamaraton ja
sporttiklubien kevätpäivät.
Klubi valitsee vuosittain maratonmestarin. Haapalan vuoro oli
viime vuonna.
Miehellä on takana 49 täyttä
maratonia, jotka hän on urakoinut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
— Vuoden maratonarin titteliin riittää puolimaratonkin, eikä
valinta perustu tulokseen, paljastaa Haapala silti klubin lempeän
hengen.

Vaimolle suuttunut mies sytytti talonsa tuleen
Nuori vaasalaismies suuttui perheriidassa niin,
että sytytti asuintalonsa tuleen. Omakotitalon
palo ei ehtinyt levitä alkua pitemmälle. Vaasan
käräjäoikeus on tuominnut miehen yhdyskuntapalveluun.
vaasa
Reima Luukkanen
toimitus@pohjalainen.fi

Käräjäoikeus on tuominnut
29-vuotiaan miehen Vaasassa vii-

me vuoden lokakuussa tehdystä tuhotyöstä kahdeksaksi kuukaudeksi vankilaan. Rangaistus
muunnettiin 197 tunniksi yhdyskuntapalvelua. Kyseessä on lähes
korkein lain mahdollistama yh-

dyskuntapalvelurangaistus. Korkein on 200 tuntia palvelua.
Bensalla sytytetyssä tulipalossa kaksikerroksisen omakotitalon
autotallin ovi ja osa kellarin ulkoseinää kärsivät lieviä vahinkoja,
ennen kuin palokunta ennätti
paikalle. Talossa on kaksi asuntoa.
Mies perheineen asui vuokralla talon ensimmäisessä kerroksessa.
Tulipalon aikana talossa ei ollut
ketään sisällä.
Halusi vahingoittaa taloa

Mies oli ottanut vaimonsa kanssa

rajusti sanallisesti yhteen viime
vuoden lokakuisena iltapäivänä,
jolloin vaimo oli tullut töistä kotiin. Lopulta mies oli ilmoittanut
polttavansa talon.
Hän kehotti vaimoa sekä kahta alaikäistä lastaan menemään
ulos, jos nämä haluavat säilyä
hengissä.
Ulkona mies oli kaatanut kanisterista bensaa talon autotallin
edustalle ja sytyttänyt bensan tuleen. Kun vaimo oli nähnyt liekit,
hän oli soittanut hätäkeskukseen,
jolloin mies oli poistunut paikal-

ta. Palokunnan ja poliisin tultua
paikalle tuli oli jo ehtinyt tarttua
tallin oveen ja seinään.
Syyttäjä katsoi miehen aiheuttaneen palolla yleistä hengenvaaraa,
ja vaati tälle vankilarangaistusta.
Mies myönsi suoralta kädeltä syyllistyneensä tuhotyöhön sillä korjauksella, ettei tarkoituksena ollut
polttaa taloa. Hän sanoi halunneensa vahingoittaa taloa, koska
ajatteli sen olevan syynä heidän
perheriitoihinsa.
Perhe oli asunut talossa kaksi
vuotta. Mies ja nainen kertoivat

oikeudessa, että heidän välinsä
olivat ennen paloa olleet pitkään
riitaiset. Riitoja oli leimahtanut
lähes päivittäin. Nainen ei vaatinut miehelle rangaistusta, eikä
hän vaatinut korvauksia.
Mies sanoi olevansa loppuelämänsä pahoillaan teosta. Hän arveli joutuneensa suuttumuksen
takia hetkelliseen mielenhäiriöön, koska järjissään oleva ihminen ei tee sitä, mitä hän teki. Mies
kertoi havahtuneensa ja tulleensa
järkiinsä kuultuaan lähestyvien
paloautojen sireenien äänet.

Kuopio
STT

Aivokuolleen 26-vuotiaan naisen
poikavauva pystyttiin pelastamaan keisarileikkauksella Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
Vajaan kilon painoinen poika toipuu parhaillaan sairaalan keskososastolla.
Keisarileikkaus tehtiin viime
torstaina vain muutama tunti sen
jälkeen, kun halvauksesta jo toipumassa olleen äidin aivotoiminta yllättäen lakkasi. Menossa oli
28. raskausviikko.
— Hyytymää aivoissa ei raskauden takia päästy missään vaiheessa hoitamaan, ja se aiheutti lopulta aivokuoleman, kertoo sairaalan
johtajaylilääkäri Jorma Penttinen
Ilta-Sanomat-lehdelle.
Menehtynyt pohjoiskarjalainen

nainen sai halvauskohtauksen
vain pari tuntia sen jälkeen, kun
hän oli saanut sikainfluenssarokotuksen kotipaikkakunnallaan
viime kuun loppupuolella.
Yliopistosairaala (Kys) kiisti jo
tämän kuun alussa epäilyt, että
rokote olisi aiheuttanut halvausoireet. Kysin mukaan verihyytymä ja tukos olisivat voineet sattua
potilaalle milloin tahansa, koska
raskaus altistaa keinoläppäpotilaat hyytymille. Naiselle oli asennettu viisi vuotta sitten sydämen
keinoläppä, minkä vuoksi hänellä
oli veren hyytymistä estävä lääkitys.
Ilta-Sanomien mukaan nainen
oli jo pitkään yrittänyt saada lapsen sairautensa aiheuttamista riskeistä huolimatta. Lehden haastattelemien lääkäreiden mukaan
tapaus on hyvin harvinainen.

Nuorelle kaksikolle
vankeutta varkaudesta
vaasa
toimitus@pohjalainen.fi

Vaasan käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1989 syntyneen naisen 30 päivän ehdottomaan vankeuteen varkaudesta. Vuonna
1981 syntynyt mies määrättiin
suorittamaan 70 tuntia yhdyskuntapalvelua neljästä eri varkaudesta.
Mies ja nainen olivat tämän
vuoden maaliskuussa murtautuneet Vaasan opiskelija-asuntosäätiön omistamaan vuokraasuntoon. Mukaan oli lähtenyt
lääkkeitä, kannettava tietokone
ja digiboksi.
Miehen muut varkaudet ajoittuivat viime vuoden syksyyn ja tämän vuoden alkuun. Lokakuussa

2008 hän oli murtautunut kuorma-auton perävaunuun, josta saaliiksi oli löytynyt muun muassa
olutpakkauksia ja makeisia.
Tämän vuoden tammikuussa
hän oli anastanut moottorikelkan,
joka saatiin etsintöjen jälkeen palautettua oikealle omistajalle.
Viimeinen varkaus oli tapahtunut helmikuussa, jolloin mies oli
murtautunut liikehuoneistoon ja
vienyt kassakaapin, jossa oli lähes
neljäsataa euroa rahaa.
Kummatkin myönsivät syytteet oikeudessa. Heidät velvoitettiin korvaamaan muun muassa yli
kolmesataa euroa rikkoutuneesta
vuokra-asunnon ovesta ja viisisataa euroa asunnon haltijalle henkisestä kärsimyksestä. -HO

U-käännös johti
nokkakolariin
Sepänkylässä

Varas vei talosta
rahaa keskellä
päivää

Henkilöauto ja hinausauto
rysäyttivät yhteen Niilontien ja
Eemelintien risteyksessä Sepänkylässä Mustasaaressa tiistaina
neljältä iltapäivällä. Niilontietä
pitkin tullut henkilöauto teki
risteyksessä yllättäen U-käännöksen ja törmäsi vastaan tulleeseen
hinausautoon.
Molemmat menopelit
kärsivät nokkakolarissa peltivaurioita. Henkilövahingoilta
vältyttiin.

Skaftungintiellä Kristiinankaupungissa murtauduttiin tiistaina
omakotitaloon keskellä kirkasta
päivää, noin kello kymmenen ja
16:n välisenä aikana. Varas vei talosta sekalaista tavaraa, rahaa ja koruja.
Poliisi tutkii tapausta.
❏ Varas vei apteekista lääkkeitä
Töysän Tuurissa keskiviikkona
aamulla kello 6.32. Onnentien
apteekkiin oli murtauduttu rikkomalla liikkeen takaikkuna.

