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Alavus ostaa Luovin käytössä
olevat maat ja rakennukset
Alavus
Reijo Heikkilä
Alavuden kaupunginvaltuusto
myönsi yksimielisesti 270 000 euron määrärahan kiinteistöjen ostamiseen kaupungin keskustaajamasta.
Kyse on alueesta, jossa nyt on
vuokralaisena ammattiopisto Luovin Alavuden yksikkö, ja myyjänä
on Senaatti-kiinteistöt. Kauppa
koskee kolmea eri kiinteistöä rakennuksineen, ja kohde on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa varten.
Valtuutettu Pentti Hautala (ps.)
katsoi, että alueen hankkiminen
kaupungin omistukseen on parasta mahdollista markkinointityötä.
– Tällä tavoin turvaamme työpaikkojen ja toiminnan säilymistä Alavudella.
Jussi Maijala (kok.) näki, että
kiinteistökaupalla säilytetään alavutelaisille nuorille optio koulutusmahdollisuuksiin, sillä aluetta voi
kehittää toisen asteen koulutuksen
tarjoajana.
– Liikuntatilaakin kaupunki saa,
ja niistä tiloista on jo nyt pulaa ja
enemmän pulaa tulee, kun muualla tiloja remontoidaan.

dettuja ja joka paikassa on siistiä.

Alavuden kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Yrjö
Paukkunen on palkittu Alavus-mitalilla. K UVA: REIJO HEIKKILÄ
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Lasse Anttila
(kesk.) totesi, että 270 000 euron
kauppahinta 4,7 hehtaarin alueesta on erittäin edullinen.
Opiskelijoita Luovilla on Alavudella nyt 95 ja työntekijöitä 52.

Katteluksen ehdokkuus
on täysin lainmukainen
Seinäjoki
Marja Tyynismaa
Kansalaispuolueella on juridiset
oikeudet asettaa ehdokkaita ensi
kevään vaaleihin, sanoo vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.
– Puolue on olemassa, se on puoluerekisterissä ja sillä on kaikki rekisteröidyn puolueen oikeudet.
Vaalien kannalta merkityksellistä
on se, että puolueella on nimenkirjoittajat, Jääskeläinen toteaa.

Vaikuttaako Kansalaispuolueen
meneillään oleva oikeusprosessi
ehdokasasetteluun?
– Ei vaikuta. Tällä hetkellä eletään
sen mukaan, mitä yhdistysrekisterissä on merkittynä. Puolueen puheenjohtaja ja nimenkirjoittaja on
Sami Kilpeläinen, ja hänellä on
oikeus antaa puolueen ehdokasasettelua koskevat määräykset.
– Mikäli puolueen sisäinen kuvio muuttuu ennen vaaleja, sitten
se muuttuu ja silloin eletään sen
mukaan.
Kuka voi asettaa ehdokkaita?
– Rekisteröidyt puolueet ja valitsijayhdistykset, jotka voidaan perustaa yhtä ehdokasta varten. Hänen
täytyy saada sadan äänioikeutetun
henkilön kannatus.
Voidaanko puolueen ehdokasasettelua kumota?
– Se on aika teoreettista. Vaalilaissa
on sanottu, ettei ehdokashakemus-

ta käsittelevän viranomaisen tule
tutkia sitä, miten puolueen sisäinen ehdokashankinta on toimitettu. Käytännössä siihen ei olisi edes
aikaa eikä mahdollisuuksia.

Jääskeläisen mukaan lainsäätäjä on aikanaan varautunut siihen,
että jossain puolueessa saattaa tulla sisäisiä kärhämiä ehdokasasettelussa.
– Ehkä muinoin on tapahtunutkin niin, että samalta puolueelta
on tullut useita ehdokashakemuksia. Silloin ei kaikkia hakemuksia
voida hyväksyä, ja tärkeää on, että vaaliviranomainen tietää, mikä
hakemus on oikea ja kenellä on oikeus se tehdä. Ratkaisu perustuu
puolueen nimenkirjoittajaan.
Voiko yksittäisestä ehdokkaasta
tulla vaalikelvoton?
– Valtiollisissa vaaleissa ei käytännössä voi tulla. Mikäli olet 18-vuotias Suomen kansalainen, et voi menettää vaalikelpoisuuttasi muutoin
kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.
Kansalaispuolue on tähän mennessä asettanut eduskuntavaaleihin kaksi ehdokasta, Sami Kilpeläisen ja Piia Katteluksen. Kattelus on ehdolla Vaasan vaalipiirissä. Puolueen tavoitteena on asettaa
myös muita ehdokkaita.
– Tilanne puolueessa näyttää olevan vähän sekava, mutta kyllä he
voivat ehdokkaita vaaleihin asettaa, Jääskeläinen toteaa.

– Ellei kaupunki tarttuisi tähän
kauppaan, tekisimme erittäin pahan virheen.
Yrjö Paukkunen (ps.) kehui,
että Luovin rakennukset ovat huikean hyvässä kunnossa.
– Rakennukset ovat hyvin hoi-

Valtuusto merkitsi tiedokseen
kaupunginhallituksen kesäkuiset päätökset Kuusiolinna Terveys
Oy:n osakkeiden myyntivaltuuksista ja osakkeiden myymisestä sekä aiesopimuksesta sote-rakennusten kaupasta ja maa-alueiden vuokraamisesta.
Kaupunginjohtaja Pekka AlaMäenpää kertasi valmisteilla olevan lainsäädännön lähtevän siitä,
että maakunnat voivat korvauksetta ottaa sote-yhtiöiden omistuksen
haltuunsa.
– Kuusiokunnissa olemme ajatelleet niin, että on parempi myydä kohtuuhintaan kuin antaa ilmaiseksi. Toisaalta Pihlajalinna
on kiinnostunut turvaamaan toimintamahdollisuutensa tällä alueella.
– Nyt jännitämme, mitä eduskunta päättää sote-lainsäädännöstä ja sen perusteella päätämme kauppojen täytäntöönpanosta.
Valtuustokokouksen aluksi valtuuston ensimmäiselle varapuheenjohtajalle Yrjö Paukkuselle
luovutettiin järjestyksessä 121. Alavus-mitali.

Medvedevin ja
Obaman tulosta
liikennehaittaa
Helsinkiin
Helsinki
●●Helsingissä aiheutuu poliisin
mukaan tällä viikolla tilapäistä liikennehaittaa turvajärjestelyistä. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev vierailee
Suomessa keskiviikkona ja Yhdysvaltain edellinen presidentti
Barack Obama torstaina.
Liikennehaittaa on odotettavissa pääasiassa ulkomaanvieraiden saattueiden kulkureiteillä. Keskiviikkona on poliisin
mukaan syytä varautua lyhyisiin liikennekatkoksiin erityisesti Helsingin keskustassa. (STT)

Valtuutetun
”ihmisroska”puheenvuorosta
ei esitutkintaa
Oulu
●●Oululaisen kaupunginvaltuutetun Riikka Moilasen (kesk.)
”ihmisroska”-sanan käytöstä
ei aloiteta esitutkintaa. Moilasen syyskuun alussa kaupunginvaltuustossa pitämästä puheenvuorosta jätettiin tutkintapyyntö, jossa valtuutettua
epäiltiin kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. (STT)

tarjous
päättyy

oletko
valmis?

Kaikki linssit

-50%

vain
14.10.
asti!
säästä
jopa

469 €

KOSKEE KAIKKIA VOIMAKKUUKSIA JA LINSSIKÄSITTELYJÄ, MYÖS MONITEHOJA.
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE
instru.fi/naontarkastus tai 09-4241 7000 (pvm/mpm)

Kaikki linssit -50 % -tarjous koskee kaikkia valikoiman linssejä ja ominaisuuksia. Mikäli asiakas haluaa uudet linssit omiin vanhoihin
kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu 100 €. Tarjous koskee uusia tilauksia 14.10.2018 asti. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin eikä
sopimus- tai pakettihintoihin, kuten esimerkiksi Oakley, Serengeti, Ray-Ban RX tai Uvex Sport -aurinkolaseihin, näistä -25 %.

