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Voit myös soittaa tilauksesi, p. 339 2020

TILAA
Valitse määräaikaistilaus
tai vaivaton kestotilaus!
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Kyllä! Tilaan Paikallisuutiset
� 6 kk määräaikaistilaus, 18 EUR
� 12 kk kestotilaus, 32 EUR

Mikko Terävä

— 45 vuoden ikä oli tavoit-
teena saavuttaa, joten
nämä viisikymmenvuotis-
synttärit tulivat yllätyksenä,
niin kuin ensilumi syksyllä,
sanoo Uuraisten Jokihaa-
ran Mikko Nieminen.

Nieminen ilmoittaa amma-
tikseen ”työmies”, mikä pitää-
kin siinä mielessä hyvin paik-
kansa, että mies on monessa
työssä mukana. Keskisuoma-
lainen on työllistänyt 28 vuo-
den ajan ja kunnalliset luotta-
mustehtävät 16 vuotta. Joki-
haaran kyläyhdistystoiminnas-
sa Nieminen on ollut mukana
pari vuosikymmentä.

Kun mukaan lasketaan foli-
opainoliiketoiminta yhdessä
aviopuoliso Maija Niemisen
kanssa sekä erilaiset tekniset
harrastukset, tulee kalenteri
helposti täyteen.

Uuraisilla Nieminen on tul-
lut tutuksi kyläyhdistyksen li-
säksi nimenomaan valtuuston
kautta. Hän on edustanut kes-
kustan riveissä Uuraisten kun-
nanvaltuustossa neljä perättäis-
tä kautta.

— Heikki Kässi veti minut
heti valtuuston varapuheenjoh-
tajaksi, jota kautta pääsin heti
tutustumaan hallitustoimin-
taan, kiittelee Nieminen.

Syksyllä pidettäviin kunnal-
lisvaaleihin Nieminen ei enää
osallistu ehdokkaana, mutta
vaalityö kutsuu muuten. Kes-
kustan ehdokkaiden eteen teh-
dään töitä. Nieminen on kes-
kustalaisia, vaikka onkin ”työ-
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Työmies täytti yllättäen 50
mies” ja jopa asunut kaupun-
gissa.

— Piiruakaan en menisi va-
semmalle. Jos joku suunta pi-
täisi valita, niin oikealle, pohtii
paikallispoliitikko. Samalla
hän toteaa, että toisaalta valta-
kunnan punamultahallitus toi-
mii hyvin, “ja jatkaa seuraavat
20 vuotta”.

Rajalta katsellaan
etelään

Kunnallispolitiikasta vapau-
tuvan on hyvä miettiä tulevien
vaalien teemoja. Mistä Uurai-
silla puhutaan?

— Asukasluku nousevaksi,
nimittäin hallitusti. Myös kun-
nan itsenäisyydestä tullaan tu-
levina vuosina puhumaan. Uu-
raisten on ihan hyvä mennä
itsenäisenä eteenpäin.

Kunta olkoon itsenäinen,
mutta yhteistyö kannattaisi. Jo-
kihaarasta on hyvä katsella ra-
jan yli Tikkakoskelle. Asumi-
nen ja liikkuminen saisivat
mennä mahdollisimman paljon
ristiin. Nieminen esittää, että
Uurainen osallistuisi Kuikan
koulun ylläpitoon. Jokihaaran
lapsia mahtuisi Kuikkaan, jol-
loin paine Höytiällä helpottaisi.

Niemisen mukaan Jokihaa-
ran tonttipula on ollut väestön-
kasvun pullonkaula. Alue on
kunnan eteläosassa, josta on
helppo ajaa kaupunkiseudulle.
Nyt tilanne on muuttumassa:
aivan kotipihan vieressä avau-
tuu vetonaula, jolla Uuraisten
asukasluvun odotetaan kehit-
tyvän. Paratiisin kaava-alueel-
le tulee parisenkymmentä kau-

punkilaisittain hulppean isoa
omakotitonttia. Puut on hakat-
tu ja rajapyykit paikallaan,
kunnallistekniikka tehdään
seuraavaksi.

Paratiisi-nimi alueelle tuli
aikoinaan kyläläisiltä, jotka ih-
mettelivät läheisen rinteen
poikkeuksellisen vahvaa ja
monipuolista kasvustoa.

— Mulle ainakin tämä on
paratiisi. Puuppola ja Palokka
ovat vielä taajaman oloisia,
mutta täällä ollaan maaseudul-
la. Vielä viiden kilometrin
päässä asuvaa voi sanoa naa-
puriksi.

Kylätoimintaa
tunteja laskematta

Niemisen tarmo on parhai-
ten päässyt esille kyläyhdis-
tyksen parissa. Merkittävin on
ollut EU-hankkeena toteutettu
Paunetti-kokonaisuus, jonka
siipien alla ja sivussa on järjes-
tetty muun muassa kyläkioski-
toimintaa, lasten nettileirejä,
liikuntaa, karaokea.

— Keräsen Pekka ja Pyl-
kön Markku ovat olleet hyviä
ideoimaan, muistaa Nieminen
mainita.

Kesäkioski tietokonepäättei-
neen tuo runsaasti työtunteja,
eikä kassavirta ole huomatta-
vaa. Nieminen pitää arvokkaa-
na sitä, että “ollaan oltu teke-
mässä jotain, vaikka palkkaa ei
saada”.

Tietotekniikka on ollut osa
Paunettia, sillä Nieminen on
ollut ikänsä kiinnostunut tek-
niikan asioista. Lapset nimittä-
vät McGyveriksi, eikä suotta.

Esimerkiksi: Jokihaarassa oli
omat digi-tv –viritelmät var-
masti maakunnan ensimmäis-
ten joukossa. Oli, vaikka Mik-
ko itse väittää, ettei katso töl-
löstä juuri mitään.

Eri mielipiteet
sopivat elämään

Nieminen on valinnut aktii-
visen tiedottamisen linjan. Ta-
voitteet ja tulokset näkyvät ja
kuuluvat. Kun julkiseen näky-
miseen liittyvät vahvat ajatuk-
set ja kelpo aloitteentekokyky,
on selvää, että yhteentörmäyk-
siltä ei ole vältytty. Kaikki ei-
vät ole lämmenneet Niemisen
yleisönosastoilla ja uutispals-
toilla esitetyille aivoituksille.

— Tullaan sanomaan, että
”kaikesta tekin kirjoitatte”.
Mutta mitä sillä on väliä, on-
han silloin ainakin yksi ihmi-
nen jutun lukenut, pohtii työ-
mies suhdettaan kritiikkiin.

— Monta kertaa olen kirjoit-
tanut, mutta teksti ei ole läpäis-
syt Maijan ennakkosensuuria.
Yön yli nukuttua ei juttua sit-
ten ole tullut lähetettyä ylei-
sönosastoon.

Nieminen vertaa kriitikoita
oppositioon, joka voi olla voi-
mavara. Kritiikki on parhaim-
millaan palautetta, joka panee
ajattelemaan uusiksi. Kaikkien
miellyttämiseen hän ei pyri-
kään.

— Melkein kaikille synty-
mäpäivilleni saapuvien kanssa
olen joskus riidellyt, nauraa
Nieminen ja sanoo, ettei sel-
laista ystävyyttä olekaan, mi-
hin ei erimielisyys sopisi.

Tikkakosken tukilentolaivue
Viestikoulun osaksi

Ilmavoimien Viestikoulusta
tulee vuoden 2004 alusta puo-
lustushaarakoulu, joka saa joh-
taakseen ilmavoimien yhteiset
opintokokonaisuudet ja akatee-
miset opinnot. Lisäksi Viesti-
kouluun keskitetään puolustus-
voimien yhteinen elektronisen
sodankäynnin opetus.

Muutoksen taustalla on Vies-
tikoulun upseerikoulutuksen
uudistuminen ja lisääntymi-
nen. Lisäksi ilmavoimien hen-
kilökunnalle tarjottavien kurs-
sien pääosa keskitetään viesti-
koululle. Toimialakohtaisesta
erityisopetuksesta vastaavat
edelleen asianomaiset ilmavoi-
mien sotilasopetuslaitokset.

Myös Ilmavoimien Viesti-
koulun organisaatio muuttuu.
Entisen koulutusosaston tilalle
perustetaan korkeakoulu-,
kurssi- sekä tutkimus- ja kehit-
tämisosastot sisältävä Koulu-
tuskeskus ja kolmesta komp-
paniasta muodostettava Koulu-
tuspataljoona. Elektronisen so-
dankäynnin koulutuskeskus ni-
metään erillisyksiköksi. Lisäk-
si Viestikoulun organisaatioon
kuuluvat huoltokeskus, viesti-
korjaamo, vartiosto ja Ilmavoi-
mien soittokunta. Esikunta
muuttuu toimistokokoonpa-
nosta osastokokoonpanoon.
Tehtäviensä toteuttamiseksi
Viestikoulu on toiminut jo syk-
systä 2001 alkaen kokeiluorga-

nisaationa, joten nyt tehdyllä
päätöksellä selkiytetään jouk-
ko-osaston toimintaa.

Viestikoulun nimestä
selvyys tänä vuonna

Viestikoulun henkilöstö-
määrä on noin 250 ja varus-
miehiä koululla palvelee reilut
300. Henkilökunnan määrä
kasvaa tästä vielä sadalla vuo-
den 2005 alusta kun puolustus-
poliittisen selonteon linjausten
mukaisesti Viestikouluun liite-
tään Tikkakoskella toimiva Tu-
kilentolaivue ja Ilmasotakou-
lussa Kauhavalla alkeislento-
koulutusta antava Vinka-konei-
den yksikkö.

Ilmavoimien henkilöstöku-
lut eivät nouse organisaatio-
muutoksen seurauksena. Uu-
distus on määrä toteuttaa ilma-
voimissa henkilöstöresurssien
sisäisillä kohdennuksilla.

Organisaatiomuutoksen ohel-
la myös Viestikoulun nimi saat-
taa muuttua. Nimi ei anna kou-
lun nykyisestä toiminnasta oike-
aa kuvaa, koska koulutuksesta
peräti 92 prosenttia on muuta
kuin perinteistä viestialan ope-
tusta. Ilmavoimien esikunta te-
kee pääesikunnalle esityksen
Kauhavalla sijaitsevan Ilmasota-
koulun ja Ilmavoimien Viesti-
koulun nimistä ja muista perin-
neasioista vuoden 2004 aikana.

Ilmavoimien Viestikoulusta
puolustushaarakoulu

Neste Rallissa mukana kansallinen F-ryhmä omassa kilpailussaan
Entiseen tapaan elokuun

alussa 6.—8.8. 2004 järjestet-
tävä Neste Ralli saa lisää kan-
sallista väriä. Järjestäjä AKK
Sports Oy on päättänyt järjes-
tää seuraavina vuosina Neste
Rallin yhteydessä Trophy-kil-
pailun F-ryhmän kalustolle.
Kilpailu ajetaan ralliviikonlo-

pun lauantaina. F-ryhmän kil-
pailuun hyväksytään noin 70
autokuntaa. Kaiken kaikkiaan
ek-kilometrejä kertyy reilu
sata.

Joulukuussa tuli tieto, että
Neste Ralli kerryttää tänä
vuonna myös juniorien MM-
pisteitä. Alkuperäisen kalente-

rin mukaan Neste Ralli oli var-
sinaisen MM-arvon lisäksi osa
tuotantoautojen MM-sarjaa,
mutta logististen ongelmien
vuoksi FIA muutti päätöstä.
Tuotantoautot ovat juuri ennen
Neste Rallia Argentiinan osa-
kilpailussa, joka vaihtoi päivä-
määräänsä lähemmäs Suomen

osakilpailua. Pienemmällä
budjetilla MM-sarjaa kiertävil-
lä tuotantoautojen tiimeillä oli-
si ollut suuria ongelmia saada
kalustonsa ajoissa Suomeen.
Neste Ralli ”vaihtoi” sarjoja
Saksan kanssa, jossa nyt siis
ajetaan tuotantoautojen osakil-
pailu.


