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Topias Peltonen

ALKO AVASI ovensa uudesta si-
säänkäynnistä perjantaina, kun 
neljä päivää kestänyt remontti 
valmistui. S-marketin laajen-
nettua tilojaan Alkon vanhan 
sisäänkäynnin käytävälle teh-
tiin uusi sisääntuloaukko tuuli-
kaappiin. Samalla Alkoon tehtiin 
pientä pintaremonttia maalaami-
sen ja uusien kassapöytien osal-
ta.

– Valikoimaamme ei tullut 
remontin myötä muutoksia. 
Nyt asiakkaat löytävät varmasti 
paremmin perille, kun sisään-
käyntimme ei ole enää mutkan 
takana, myymäläpäällikkö Aake 
Leskinen iloitsi.

KANGASNIEMELÄISTEN alkoholin-
käyttö on hieman koko maan 
keskiarvoa suurempaa. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen 
vuoden 2013 tilastojen mukaan 
Kangasniemellä myytiin alkoho-
lijuomia 10,5 litraa 100 prosen-
tiseksi alkoholiksi muutettuna15 

vuotta täyttänyttä asukasta koh-
den, kun koko maan luku on 9,1. 
Kangasniemen tilastoihin kui-
tenkin vaikuttaa suuri kesäasuk-
kaiden määrä.

– Meidän myyntimme lisään-
tyy kesällä kaksin-kolminkertai-
seksi. Pitää kuitenkin muistaa, 
että THL:n tilastoon sisältyy 
myös kauppojen ja ravintoloi-
den alkoholinmyynti, Leskinen 
kertoo.

Myös Joutsan Alkon myymälä-
päällikkönä työskentelevän Les-
kisen mukaan kesäaikana viinin 
menekki kasvaa eniten, kun taas 
muina aikoina kangasniemeläi-
sille tuntuu maistuvan väkevät 
juomat.

– Kesällä hanapakettien me-
nekki on hurjaa. Jos Kangasnie-
men myyntiä vertaan Joutsaan, 
sanoisin, että täällä väkeviä juo-
mia menee hiukan enemmän. 
Joutsassa taas juodaan enemmän 
viiniä. Molemmat paikkakunnat 
ovat kuitenkin profi ililtaan sa-
mankaltaisia kesämökkipaikka-
kuntia, Leskinen analysoi.

Alkon ilme
uudistui

Kangasniemen Alkon myymäläpäällikön Aake Leskisen mukaan neljä päivää kestäneessä remontis-
sa tehtiin pieniä rakennemuutoksia ja otettiin käyttöön uusia laitteita, kuten kylmäkaappi.
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MYÖS S-marketin remontti on 
kääntymässä voiton puolelle. 
Marketpäällikkö Kati Kupa-
rinen kertoo töiden edenneen 
suunnitelmien mukaan. Kyl-
mä- ja lämpökalusteet on jo 
vaihdettu pakasteita lukuun 
ottamatta. Edessä on vielä va-
laisimien vaihtoa ja yleisilmee-

seen liittyviä uudistuksia.
– Myymälässä on hieman 

ahtaita paikkoja remontin ta-
kia, mutta kaikki osastot ovat 
auki ihan normaalisti remon-
tin loppuun asti, Kuparinen 
vakuuttaa.

Uudistuneen myymälän 
avajaisia on tarkoitus viettää 
torstaina 26.3. Kuparisen mu-
kaan myymälä tahtoo kiittää 

asiakkaiden positiivista suh-
tautumista remonttiin muun 
muassa kahvituksella, lapsille 
suunnatulla ohjelmalla ja ar-
vonnoilla. Tarkemmasta oh-
jelmasta S-market tiedottaa 
myöhemmin.

Remontin on vielä tarkoitus 
jatkua keväämmällä ulkotilois-
sa parkkihallin ja ulkoseinien 
osalta kelin sen salliessa.

S-marketin remontti valmistumassa aikataulussa

Topias Peltonen

VIIME KESÄNÄ Ninni Närväinen 
ja Ulla Moilanen vierailivat Ra-
palan luolissa Istrualan kylässä 
noin 18 kilometrin päässä Kan-
gasniemen keskustasta. 
   Rapalanvuoren pohjoisosissa 
sijaitsevat kaksi suurta halkea-
maa muovautuivat jääkauden 
aikana luolastoksi, jossa tarinan 
mukaan läheisen kylän ihmiset 
olivat piilossa Isovihan aikaan 
vuosina 1713-1721.

VUOSISATOJEN saatossa alueella 
on myös vieraillut lukematon 
määrä muita ihmisiä, sillä Rapa-
lan luolat ovat komea luonnon-
nähtävyys.

Arkeologeiksi valmistuneet 
Närväinen ja Moilanen alkoivat 
pohtia asiaa. Kaksikko harmitte-
li, ettei Kangasniemen historiaa 
ole tutkittu kovin tieteellisesti. 
Muistoja on toki kirjoitettu kan-
siin, mutta analysointivaihe on 
jäänyt kovin puutteelliseksi. Esi-
merkiksi arkeologisia kaivauksia 
paikkakunnalla ei ole tehty kos-
kaan.

Tuona kesäpäivänä he saivat 
ajatuksen tehdä asialle jotain.

MUISTOJEN JA TARINOIDEN Kangas-
niemi -niminen projekti lähti 
käyntiin kuukausi sitten. Närväi-
sen ja Moilasen tarkoituksena on 
kartoittaa Kangasniemen kult-
tuuriperintöä ja tutkia ihmisen 
suhdetta luonnonympäristöön. 
Projektissa kerätään kansanpe-
rinnettä, kuultuja tarinoita ja 
omakohtaisia muistoja Kangas-
niemen luontokohteista, ja py-
ritään kytkemään muistot ja lä-
hihistoria laajempaan ajalliseen 
jatkumoon.

– Aloitamme projektin tieto-
jen kasaamisella. Olemme kiin-

nostuneita kaikista paikkakun-
talaisten muistoista ja tarinoista, 
jotka jotenkin liittyvät paikalli-
siin luonnonnähtävyyksiin, När-
väinen kertoo.

Projektia varten on perustettu 
verkkosivut, joiden avulla tieto-
jaan voi jakaa kätevästi nettilo-
makkeella tai sähköpostitse. Ta-
rinoita voi jakaa myös projektin 
Facebook-sivulle. Yhteystietoja 
ei ole pakko jättää, mutta tar-
kentavia kysymyksiä varten tätä 
kuitenkin toivotaan.

Projektin ensimmäisillä vii-
koilla yleisön osallistuminen oli 
melko vähäistä, mutta kun När-
väinen aloitti projektin puffaa-
misen paikkakunnalla henkilö-
kohtaisesti, räjähti kävijämäärä 
verkossakin.

– Kävin pitämässä lyhyen 
esittelyn kotiseutuyhdistykselle 
ja Kangasniemen kirjaston ta-
rinapiirille. Nyt Facebook-sivuil-
lamme tykkäyksiä on jo yli 250 
kappaletta, Närväinen myhäilee.

 
TIETOJEN KERÄÄMISEN jälkeen pro-
jektia jatketaan arkeologisilla 
tutkimuksilla. Tavoitteena olisi 
päästä aloittamaan ensimmäiset 
kaivaukset vielä kesän aikana.

– Haluamme arkeologian avul-
la tutkia muistitiedon tarinoiden 
todenperäisyyttä. Ihmiset jät-
tävät aina jälkensä käydessään 
jossain paikassa. Haluamme yh-
distää kerrostumat tarinoista ja 
maasta toisiinsa, Närväinen avaa 
seuraavaa vaihetta.

Kaivauksista on tarkoitus teh-
dä avoimia, joten asiasta kiin-
nostuneille avautuu nyt loistava 
tilaisuus päästä tutustumaan ar-
keologian maailmaan.

– Yhteisöarkeologia on alka-
nut tulla muotiin viime vuosina. 
Kaikki ovat tervetulleita mu-
kaan, kunhan saamme annettua 
kunnollisen perehdytyksen kai-
vauksilla toimimiseen.

TUTKIJAKAKSIKOLLA on vahva yhte-
ys Kangasniemeen, sillä Närväi-
nen on paikkakunnalta kotoisin, 
kuten myös Moilasen avomies. 
Käytännössä he ovat kuitenkin 
lomapaikkakuntalaisia, mikä 
asettaa projektille omat haas-

teensa.
– Tästä on tarkoitus tulla 

monta vuotta kestävä tutkimus, 
jota teemme omien töidemme 
ohella, sillä minä asun Porissa 
ja Ulla Turussa. Aluksi yritäm-
me julkaista verkkosivuilla aina 
muutaman tekstin viikossa, När-
väinen kertoo.

Tutkimukseen on haettu apu-
rahoja, ja projektin tieteellisyy-
destä ei aiota tinkiä. Aikanaan 
tutkimustuloksista on tarkoitus 
julkaista artikkeleita kansanpe-
rinteitä ja historiaa käsitteleviin 
julkaisuihin. Materiaalin kokoa-

mista kirjaksi ei myöskään olla 
suljettu pois.

Projekti on Suomessa poik-
keuksellinen, mutta ei aivan ai-
nutlaatuinen. Närväinen nostaa 
esiin Oulussa tehdyn tutkimuk-
sen Taavetti Lukkarisen hirtto-
puusta, joka on ollut suosittu 
nähtävyys jo sata vuotta.

– Siellä ainakin on tehty sa-
mankaltaista tutkimusta maan 
kerrostumista paikassa, jossa 
ihmiset ovat käyneet vuosikym-
menten ajan, mutta ei tämän kal-
taiset projektit kovin arkipäiväi-
siä ole, Närväinen toteaa.

TARINOITA JA MUISTOJA voi jakaa ja 
lukea osoitteessa https://muisto-
jenkangasniemi.wordpress.com. 
Tekstejä voi lähettää myös säh-
köpostitse osoitteeseen muisto-
jenkangasniemi [at] gmail.com 
tai jättää projektin Facebook-
sivulle.

Verkkosivuja kannattaa käydä 
seuraamassa aktiivisesti. Närväi-
sen mukaan tällä viikolla on vie-
lä tulossa tekstiä soiden mytolo-
giasta ja Kangasniemen asemasta 
Savon ja Hämeen rajalla.

Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi 
-projekti aikoo tehdä kunnan historian 
ensimmäiset arkeologiset kaivaukset.

Kerrostumia tarinoista ja maasta
RIIKKA KLEMOLA

Rapalan luolasto on yksi Kangasniemen tunnetuimmista luonnonnähtävyyksistä. Alueella on vie-
railtu jo satojen vuosien ajan, ja paikka on sen takia kiinnostava myös arkeologisesti.

”Ihmiset jättä-
vät aina jälken-
sä käydessään 
jossain paikas-
sa.
Ninni Närväinen

Riikka Klemola

VAIKKA hallituksen esitys luki-
oiden ja ammattikoulujen jär-
jestämislupien uudistamisesta 
kaatui eduskunnan sivistysva-
liokunnassa, ryhdytään Kan-
gasniemellä pohtimaan oman 
lukion tulevaisuutta ja kehit-
tämistä. 

Kunnan sivistystoimi jär-
jestää ensi viikolla lukioillan, 
jonka aikana on tarkoitus on 
kuulla kuntalaisten näkemyk-
siä asiasta. 

– Haetaan yhteistä näkemys-
tä Kangasniemen lukion kehit-
tämiseen. On hyvä lähteä sitä 
vahvasti pohtimaan, sivistystoi-
menjohtaja Jaana Strandmann 
näkee. 

Hänen mielestä yhteiseen 
näkemykseen lukion tulevai-
suudesta on jokaisen helpompi 
myös sitoutua. 

Vaikka Kangasniemen kun-
nan ei näillä näkymin tarvitse 
hakea lukiokoulutuksen järjes-
tämislupaa uudelleen Strand-
mann arvioi, että asia voi tulla 
vielä vastaan. Lisäksi lukiossa 
otetaan käyttöön uusi opetus-
suunnitelma vuonna 2016 ja 
sähköiset ylioppilaskokeet ovat 
tulossa.

– Vaikka järjestämislupa-
asia kaatui, lukiota kannattaa 
kehittää. 

Lukioiltaan kutsutaan kun-
talaisten lisäksi kunnan päät-
täjiä ja henkilöstöä.  

Lukioilta to 19.3.2015 klo 18 
Kangasniemi-salissa.

Järjestämis-
lupauudistus 
kaatui

KORHOLAN koulu ja Puiston kou-
lu lakkautetaan elokuun alusta 
lähtien. Kunnanvaltuusto päät-
ti lakkautuksesta maanantaina 
kunnanhallituksen esityksen 
mukaisesti ja yksimielisesti.

– Jos kyläkoulu on liian pie-
ni, se ei ole lapsillekaan hyvä 
paikka käydä koulua, perusteli 
keskustan ryhmän puheenjoh-
taja Hannu Tiusanen Korho-
lan koulun lakkautusta käsitel-
täessä.

Viranhaltijat ovat hoitaneet 
lakkautusprosessin läpiviennin 
Tiusasen mukaan hyvin. Per-
heet ovat kertoneet sen suju-
neen pehmeästi, eri tahoja on 
kuultu ja työntekijät ovat kiittä-
neet. Kaikille työntekijöille on 
osoittaa työpaikka.

Tiusasen puheenvuoro jäi 
valtuutettujen ainoaksi. Puis-
ton koulun lakkautuspäätös 
syntyi puheitta.

Kunnanjohtaja Johanna 
Luukkonen palasi kokouk-
sen lopuksi Korholan koulun 
tulevaan käyttöön. Kylätoimi-
kunta ei ole kiinteistöstä ollut 
kiinnostunut, joten koulu kan-
nattaa Luukkosen mielestä lait-
taa myyntiin pikaisesti.

– Rakennus sopisi esimer-
kiksi matkailukäyttöön, sehän 
sijaitsee kauniilla paikalla, hän 
arvioi.

Kahden koulun
lakkautukselle
sinetti

KUNNANVALTUUSTON ja johtavien 
viranhaltijoiden tämänkeväi-
nen valtuustoseminaari pide-
tään 22.–23. huhtikuuta Tam-
pereella.

Kaksipäiväisen seminaarin 
aiheita ovat muiden muassa 
sote-uudistus, kouluverkko, 
kiinteistötarve, tuleva palvelu-
rakenne ja työllisyyden lisää-
minen.

Valtuusto-
seminaari
Tampereella


